


  ససంపుట: 4   ససంచిక: 7          పుటల: 68     విడి పపతి వెల: 30 రర.                  డిససంబర  2018  

ఇసంటరర్నెట లో  ఈ పుససకానర్నె వివిధ ఫారర్మాటులోల్లో ఉచితసంగా చదవవచచ, డౌనల్లోడు చేసుకోవచచ, అవసరమనపిసస  మీ 
వాణిజజ్యేతర కారజ్యేకపమాలకోససం మీ అసంతట మీరే దీనర్నె ముదదసంచకోవచచ! 

       ససందరరసంచసండి:  http://kottapalli.in/2018/12/welcome

లలసనన్సు వివరల: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Editor:     Narayana Sarma

Owned, Printed and Published by:
Kottapalli Prachuranalu,
1-127/A, Near MRO Office,
Chennekothapalli,
Ananthapuramu District
Andhra Pradesh-515101
Website: http://kottapalli.in
Email: team@kottapalli.in
Phone: 7702877670

Printed at:
Mudrica Offset Printers,
Sanyasi Raju street,
Gandhi Nagar,
Vijayawada,
Andhrapradesh
Phone: 08662579129

RNI Registration No: APTEL/2014/62705
Postal Registration No: HDP/008/2018-2020

సరస్ఫూరస :  య. సుబబ్బరజ
ససంపాదకుల:  నారయణ శరర్మా
పపచరణ: 

కొతసపలల్లో పపచరణల, చెనర్నెకొతసపలల్లో
యాజమానజ్యేసం: 

సతజ్యే - ఫసండేషన్ ఫర ఎ హెలల్దీ సొసలట, చెనరర్నెర.

చితత్రాల: 

అడవి రముడు : 9491870753

రధా సరస్కూల  (అనసంతపురసం) లో చదవే పిలల్లోల
వెబల బ్సైటు నరర్వహణ: 

ఆనసంద, లక
వాణిజజ్యేసం, మారస్కూటసంగ: 

బ. అశోక: 9963571510

క. మలల్లోకారర న: 9000453887

http://kottapalli.in/
mailto:team@kottapalli.in


కొతతపలల                                                         3                                                       డిససెంబర 2018

విషయ ససూచిక
పరర్యావరణసెం...మసెందమట…   4

సభషతసెం…   7

ఢలల కబరల  బటట  కథ… ...అనసూరధ…   8

పిలలలు రసిన కథలు
విశశసనయత హమ వరరణ… ...రషవర్యాల… 15

విసెంత పపశశ్నలు...హరర సాయ...వికస… 18

సశ్నహసెం విలువ...శశిధర్ రెడిడ...తజ… 23

పావురల గోల...ధనోజ. సికపలల… 26

నిజమ, కల?...ఆసిఫ... సికపలల… 32

నెమల అసెందసెం...కిరణ...కగర… 37

నకక్క పాట...వివేక...వికస… 41

బాధర్యాత...పలలవి...గారలదినెశ్న.. 43

అరయన్ - డాలల్ఫిన్...నరయణ… 47

పెదద్దలు రసిన కథలు
ఆలచిసెంచల క… .వి.కకషషరవు  … 54

ఎవర గొపప్ప ...చపాప్ప వరభదదపప్ప… 59

కొతత ఊపిర...బలగాసెం భమశశర రవు… 63

అవ - ఇవ
బొమమ్మకు కథ...కొతతపలల… 53

పదాలశ్న వెతికి...కొతతపలల… 65

పదరసెంగసెం...డా సిర..మిరర్యాల గసూడ... 66

కొతత పలల              వ పుసత కక!102
ముఖచితత క:  పుసత కాల పకడుగ

సౌజననక: డ.సిర



కొతతపలల                                                         4                                                       డిససెంబర 2018

పరర్యావరణసెం
గాలల  భరసెంచలేనసెంత  పొగ.  నేలల  రసాయ-

నలు.  ఆకశసెంల ఓజోన్  పొరకు చిలల.  నదలల
వరదలు,  సమదాద్రాలల  సనమీలు,  కొసెండలల
భసూకసెంపాలు,  మహానగరలల  మసెంచి  గాలని
కొనుకక్కవలల్సిన   పరసిస్థితులు,  పలలలల  మసెంచి
నళలను కొనలల్సిన పరసిస్థితులు.  

వనలు ఊరసెంచటమ తపప్ప,  నిజసెంగా పడటలద.  పడడచోటల వరదలు,  లేని చోటల తుఫానులు,

కరవులు.   మొకక్కలకు,  చెటలకు  అసెందనసెంత  లతులల  భసూగరర్భజలలు.  తగగ్గి  పోతునశ్న
అడవులు, కషట లల వనర్యామకగాలు.  అసెంతటా  వర్యాపిసెంచిన రేడియేషన్ , వివిధ రకల తరసెంగాలు
పక్షుల జీవితాలేశ్న కక మనవ శరీరలశ్న కూడా పపభవితసెం చేస సాస్థి యలల. 

తరగపోతునశ్న పెటద్రాలు నిలశలు. పెరగపోతునశ్న పాల సిటక  వినియోగసెం. 
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పరర్యావరణ  ససెంక్షోభసెం  అసెంట ఇవనశ్న. 
వటనిశ్నటికీ వెనక మనసెం విచక్షణ లేకుసెండా కొటటసత నశ్న  చెటల ,  నశనసెం  చేసత నశ్న  అడవులు,

దోచేసత నశ్న శిలజ ఇసెంధన వనరలు ఉనశ్నయ. మనసెం వడే పెటద్రాలు, డీజిల , నెనలన్ -రేయాన్ 
వసెంటి బటటలు, పాల సిటక  వసత వులు, సిసెంథటిక  ఉతాప్పదనలు అనశ్న  భసూగరర్భసెంల  ఎసెంతో లతులల
-కటల  ససెంవతల్సిరల కిపతసెం-   నిక్షిపతసెం   అయపోయన అడవులు,  జసెంతు కళేబరలు నుసెండి
తయారెనన ఇసెంధనపు ఉతాప్పదనలే.  మనసెం ఆ ఇసెంధననిశ్న  వడుకునే కపమసెంల పాల సిటకుక్కలను
ఉతప్పతిత చేసత నశ్నసెం. ఒకవెనపున ఈ వనరలు తగగ్గిపోతసూ కసెంగార పుటిటసత సెండగా,  మరో వెనపున
వటి మితిమీరన  వినియోగసెం పరర్యావణ సమసర్యాలశ్న తెచిచ్చిపెడుతునశ్నది.

అమెరక, కనడా వసెంటి దేశాలల పాల సిటక  వినియోగసెం
చల  ఎకుక్కవగా,  తలసరన   136  కిలలు
ఉసెండగా,  మనదేశసెంల  36  కిలలు ఉసెంది.  ఇక
పాల సిటక  వర్యారస్థి ల  పరసెంగా,  చెనన  మొతతసెం  60

మిలయన్  టనుశ్నల చెతతను  ఉతప్పతిత చేసత, అమెరక
38 మిలయన్  టనుశ్నలతో  రెసెండోసాస్థి నసెంగా ఉసెంది.  మన దేశసెం బాగా వెనకనే, 5.6  మిలయన్ 
టనుశ్నల పాల సిటక  చెతతను ఉతప్పతిత చేససూతనశ్నది లసెండి. ఈ చెతతల అధిక భగానిశ్న ఏ దేశానికదేశసెం
సమదదసెం పాలు  చేసత నశ్నది. దీనిశ్న కలసత ఒక దోషసెం, కలచ్చికుసెంట  ఒక కషటసెం అవుతునశ్నది.

దీనిశ్న దకషటల ఉసెంచుకొని మనసెందరసెం మన జీవితాలల పాల సిటక  వినియోగానిశ్న బాగా తగగ్గిసెంచటసెం
అవసరసెం.  పాల సిటక  బార్యాగుల బదలు బటట బార్యాగులు,  పాల సిటక   బటటల బదలు నసూలు బటటలు
వడాల. చెటలను బాగా పెసెంచి, కగతపు ఉతాప్పదనలశ్న  పొదపుగా ఉపయోగసెంచుకవల. పాల సిటక 
వసత వులశ్న   వడుకుసెండా చసూసకవల.  డిసప్పజబల  వసత వులు కక,  మళల  మళల   వడే
వసత వులకు  పెదద్దపీట  వేయాల.  పపమదకరమెనన  రసాయనలశ్న  కలగ  ఉసెండే  బార్యాటరీలు,
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ఫోటగపఫీ సాధనలు,  ఎసి యసెంతాద్రాలు,  ఫపజ ల  వసెంటివి  అదపు తపప్పకుసెండా చసూసకవల.

రేడియేషన్  వలల  కలగే  పపమదానిశ్న  దకషటల  ఉసెంచుకొని,  శాసత స  సాసెంకేతిక  ఉతాప్పదనల  పటల
మనకునశ్న మోజుకు కళలసెం వేయటసెం కూడా చల అవసరసెం.  కరకలు ఎకుక్కవెనన కొదీద్ద మనిష
తనను తాను కషటపెటట కవటమ కక,  మనకు ఆవసమెనన భసూమిని కూడా కషట ల  పాలు
చేసత నశ్నడు కదసూ? 

పాల సిటక ల  వడకనిశ్న,  రసాయనల  వినియోగానిశ్న  తగగ్గిససూత  పరర్యావరణానిశ్న  కపాడే  దిశగా
అడుగులు వేసత నశ్న మీకసెందరకీ అనేకనేక శుభకసెంక్షలతో 
కొతతపలల బకసెందసెం.  

ఇసెంటి గుటట !                                        

రణ: ఇలలరకపు అలుల డు కవలసెంటనశ్నవు? మీకు అసెంత ఆసిత ఉసెందా?

వణ: ఆసిత లేద గాన, పని ఎకుక్కవ ఉసెంది... అసెందకే వెతుకుతునశ్నసెం!

టీవ  తెలవి!

భరర్యా:  ఏవసెండీ.. నకు కడుపుల  మసెంటగా ఉసెంది..! 

భరత:  ఎపప్పటినుసెండే..?!

భరర్యా: ఎదరసెంటావిడ మెడల నక లస  చసూసినపప్పటినుసెండీ.

అబదాద ల పుటటలు!

తలల: బటసూట! ఎపుప్పడూ నిజాలే చెపాప్పలమమ్మ; అబదాద్ద లు ఆడకూడద!

బటట : మర నువేశసెంటి? పకిక్కసెంటి ఆసెంటీ పసెంచదార అడిగత ఉసెండి కూడా లేదని చెబతావు?

మసెంచి హసెంవరక్క!

సవరష: పొదద్ద నుశ్నసెంచి ఆటలే ఆడతునశ్నవు. వచిచ్చి హసెం వర్క్క చేసక రజ!

రజు: ఇది కూడా హసెం వరేక్క అమమ్మ. మ డిదల  మసాట ర ఇచచ్చిర!

జోకల్సి



ఉదార్భసితాఖిల ఖలసర్యా విశకసెంఖలసర్యా
పోద్రాదాగ్గిఢ విసమ్మకత నిజాధమ కరమ్మవకతత:।
దనవదవపత విభవసర్యా గుణ దిశషోసర్యా
నచసర్యా గోచర గత: సఖమపర్యాత కన:॥
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భవసెం: దరమ్మరగ్గిలసెందరకీ అధికరనిశ్న కటటబటిట, తనకు ఎవశరసూ అడడసెం లేనటల  వర్యావహరససూత, తాను 
చేస ఘోరమెనన పనులనిశ్నటిన  కపిప్పపుచిచ్చి, మసెంచి గుణాల పటల దకఢమెనన అవిశాశససెంతో పపవరససూత, 
విధి వశాతసూత ససెంపాదిసెంచుకొని ధనికుడన , గరశతిశయసెంతో మెలగే రజు ఉనశ్నపుప్పడు, అలసెంటి 
దేశసెంల  ఎసెంత గొపప్పవరకనన మలు కలుగుతుసెందా? కలుగద అని భవసెం.

న భజే పాపకే మితత న భజే పురసాధమ।
భజేథ మితత కలర్యాణ, భజేథ పురసతతమ॥

చెడు పనులు చేస మితుప డితో సావససెం వదద్ద .  పురషధమలను ఆశపయసెంచి జీవిసెంచదద్ద . 
 మసెంచి పనులు చేస సశ్నహతులతో సహవససెం చేయాల. ఉతతమలనన వరని ఆశపయసెంచల.

ఖలులగువర నెలల నధికర సమరద ల జేసి, తా నిర
రగ్గిళగతియన నికకషట నిజ కరమ్మమ విసమ్మకతి పాలొనరచ్చి, ని
శచ్చిల గుణవెనరయన, విధి వశసెంబన ససెంపదగాసెంచి, తుప ళళ్ళుచున్
మెలగు నకపాలు దేశమన మలు లభసెంచునె యటిటవరకిన్?

ససెంసక్కకత మసూలసెం
(భరత కహర) 

తెలుగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 
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ఢలల కబరల
జరగన కథ:  ఢలలల ఉసెండే బటట  సలవలల  అమమ్మమమ్మ  ఊరకి వచచ్చిడు.  అకక్కడ దావద,  చిటిట  వడికి
సశ్నహతులయార్యార. తాతయర్యా దావద కు చదవు చెపిప్పసత నశ్నర.

రచన: అనురధ నదళళ్ళు, పోరసెంకి, కకషషజిలల .

తాతమమ్మకి నిదద వసత నశ్నటట  ఉసెంది,  అయన కబరల  వినలనశ్న ఆశతో, ‘ఓ కపుప్ప కఫీ ఇవశవే
మణ  అసెంటసూ  కడలశ్న  పురమయసెంచిసెంది’ .  ఢలలల  చసూడదగగ్గి  పపదేశాల  గురసెంచి  బటట
అనరగ్గిళసెంగా చెబతసూసెంట నోళళ్ళు తెరచి విసెంటసూ ఉసెండి పోయార పిలలలు.  తాతమమ్మకి కఫీ,

దాసెంతో  పాట  పిలలలకి  కసిని  జసెంతికలు,  రవశలడుల  తెచిచ్చిపెటిటసెంది  అమమ్మమమ్మ.  బటట
ఉతాల్సిహసెంగా తన ఊర విశేషలు చెబతునశ్నడు. వడి మటలు విసెంటసూ "వడు వచిచ్చినపుప్పడు
తెలుగు రనటల  ఎటాల  ఉనశ్నడు, ఈ కొదిద్ద రోజులలనే ఎసెంత మరపోయాడు?! మతకభషకు
నిజసెంగానే మనస లపల గటిట మదద ఉసెంటసెందేమో, కలసెం పపభవసెం వలల ఎసెంత మరగు పడాడ ,

 బటట  కథ



కొతతపలల                                                         9                                                       డిససెంబర 2018

తగన సమయసెం రగానే అది చకలున బయటికి వచేచ్చిసత సెందేమో"  అని ఆలచనల పడిసెంది
అమమ్మమమ్మ.

ఆలగా   బటట  'ఇసెందిర  గాసెంధీ  మసూర్యాజియసెం'  గురసెంచి
చెపప్పసాగాడు:  పిపయదరర్శిని  చినశ్నపప్పటి  కథల  దగగ్గిరనుసెండి,

ఆవిడ పెదద్దయ, హతర్యాకి గురెనన రోజు వరకు అనేక ససెంగతులు
చెపాప్పడు వడు. "ఆవిడ హతర్యా చేయబడినపుప్పడు వేసకునశ్న
చీరను అలగే రకతపు మరకలతో మసూర్యాజియసెంల ఉసెంచర
తెలుసా?"  అని వడు అడిగత చిటిట,  దావద ఆశచ్చిరర్యాసెంతో

నోళళ్ళు తెరచర. "ఆవిడ చనిపోయన సస్థిలసెంల ఒక గాజు పలకని కూడా అమరచ్చిర"  అని
బటట  చెబత, "నువుశ చసూసావ? భయసెం వెయర్యాలేదా?" అని అడిగసెంది చిటిట. 
"భయసెం ఎసెందకు? అకక్కడ అసెంతా ఉసెంటార కదా" అని హసెందాగా జవబచచ్చిడు బటట .

ఇసెందిరగాసెంధీ వళల ననశ్న జవహర్ లల నెహప  చినశ్నపప్పటి ససెంగతులు కూడా బటసూటకు బాగా
తెలుస.  "ఆ  చిటిట  మెదడుల  ఎనెశ్ననిశ్న  ససెంగతులు  పెటట కునశ్నడు?"  అని  అమమ్మమమ్మ
ఆశచ్చిరర్యాపడడది.  వడు ఆయన జీవిత విశేషలు ఒకక్కటొకక్కటిగా చెబతుసెంట,  "వడికి చరతప
అసెంట ఉనశ్న ఆసకేత  వటనిశ్నసెంటిన గురత సెంచుకునేల చేసి ఉసెండాల.  ఆ మసూర్యాజియసెంలు అనశ్న 
చసూడటసెం వలల,  అకక్కడ పపదరర్శిసెంచిన వసత వుల నేపథర్యానిశ్న వళలవరో సరగాగ్గి చెపప్పటసెం వలల,  ఆ
వివరలనశ్న  వడి మెదడులకి బాగా ఎకక్కయ" అనుకునశ్నది. "అబబ! వడికి ఎనెశ్ననిశ్న ససెంగతులు
తెలుస!" అని చిటిట, దావద ఆశచ్చిరర్యాసెంగా వినశ్నర- వడు ఏసెం చెబత అది.

"మొదటి పపపసెంచ యుదదసెం అని,  అనిశ్న దేశాలసూ యుదదసెం చేసకునశ్నయ ఒకసార.  దానిల
చనిపోయన  ఏడువేల  మసెంది  సననికులను  సమ్మరసెంచుకుసెంటసూ  వళలకు  గురత గా  కటాట ర
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ఇసెండియాగేట‘ ’. అది బలే ఉసెంటసెంది. దాని గోడల  మీద వళళ్ళుసెందర పేరలనసూ రసిపెటాట ర.

ఎపుప్పడూ  వెలుగుతసూ  ఉసెండే  టారచ్చి  ఉసెంటసెందకక్కడ"

చెపాప్పడు బటసూట.  "ఎపుప్పడూ,  ఎటాల  వెలుగుతుసెంది?  నసూనె
ఎవర పోసాత ర?  మన ఊర గుళళ్ళు  పూజారలగా అకక్కడ
ఎవరెనన  ఉసెంటార?"  అడిగసెంది  చిటిట.  "అది  నసూనె  దీపసెం
కద" అనశ్నడు బటట . "కరెసెంట బలుబ అయ ఉసెంటసెంది"

అనశ్నడు దావద.  "కద,  అది గార్యాస దీపసెం.  ఢలలల చల ఇళలకి గార్యాస సిలసెండరలల కక,

పెనపుల దాశర సపెప ల అవుతుసెంది"  అని చెబత "గార్యాస దీపమ!"  అని పిలలలదద్దరసూ తెగ ఆశచ్చిరర్యా
పోయార.

పపపసెంచసెంలకలల  అతి  పెదద్ద  గుడి-  ‘సాశమి  నరయణ
మసెందిరసెం, అక్షరథమ  అని ఒకటి ఉసెంది ఢలలల’ . పపపసెంచసెంల
ఎకక్కడకక్కడినుసెండో   గాద్రానెనట  రయ,  పాలరయ  తెచిచ్చి
కటాట ర  ఆ  గుడిని.  అకక్కడ  కూడా ఓ  పెదద్ద  మసూర్యాజియసెం

ఉసెంది.  అకక్కడ ఒక పెదద్ద కొలనుసెంది;  ఆ కొలనుల పడవలు తిరగుతుసెంటాయ.  వెళళ్ళునవళళ్ళు
ఆ పడవలల ఎకిక్క ససెంతగా నడుపుకుసెంటసూ తిరగచుచ్చి!" ఉతాల్సిహసెంగా చెపాప్పడు బటట .   

"ఓహ..  నకు పడవ పపయాణసెం అసెంట చల ఇషటసెం" అనశ్నడు దావద. "నకు కూడా. నకు
ఈత కూడా వచుచ్చి" అనశ్నది చిటిట. 
"సాశమి నరయణ మసెందిరోల  ఒక   కర్యాసెంటీన్  ఉసెంటసెంది-  దానిల ఎనెశ్ననిశ్న  రకల  తిసెండి
పదారస్థి లు దొరకుతాయో!  నకనత సాశమి నరయణ పొసెంగల  చల నచిచ్చిసెంది‘ ’ "  చెపాప్పడు
బటట .
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"అనశ్ననిశ్న పపసాదాలు పెడతార?" అడిగసెంది చిటిట.  
"కొనిశ్న పెడతార, కొనిశ్న కొనుకక్కవల. అకక్కడసెంతా కొనుకుక్కనేవే ఎకుక్కవ" చెపిప్పసెంది అమమ్మమమ్మ.
"మసెం ఒకరోజు పొద్రాదద్ద నే లఢ గారెడన్ల్సి కి వెళళ్ళుసెం.  చల పెదద్ద
తోట అది.  తసెంభన  ఎకరలు ఉసెంటసెంది.  అసెంతా ఉదయానేశ్న
అకక్కడ  తోట  చుటసూట  ఎసెంతసెంట  అసెంత  పరగెతుత తసూ
ఉసెంటార" చెపాప్పడు బటసూట. 
"ఎసెందకు?" అడిగసెంది చిటిట. 
"ఆరోగర్యాసెం  కససెం!  ఇకక్కడిలగా పటాశ్నలల  వళలకు శపమచేస అవకశసెం  ఉసెండద-  అసెందకని
పపతర్యాకసెంగా పరగెతాత ల అలగ!"  చెపిప్పసెంది అమమ్మమమ్మ  "అవును కదా!  పలలలల  వళలతో పోలసత
పటాశ్నల వళలకు ఎనిశ్న కషట లు!" అనుకుసెంటసూ.

"ఢలలల  ఎరపకట  ఉసెంటసెంది  కదా?  నువుశ  చసూసావ?"

అడిగాడు  దావద.   "ఓఓ!  చసూసా!"  చెపాప్పడు  బటట .

"మొఘల చకపవరత ల పాలన మొదలననపుప్పడు కటాట ర దానిశ్న,
ఎరపటి రయతో.  ఇపుప్పడు కూడా జాతీయ పసెండుగలపుప్పడు

మన జసెండాను అకక్కడే ఎగుర వేసాత ర. సాయసెంతపసెం పూట కటను చసూససెందకు వెళేత "ససెండ
అసెండ  లనట  షో"  అని  ఒకటి  చేసాత రకక్కడ.  మొతతసెం  అసెంతా చీకటిగా  ఉనశ్నపుప్పడు,  కటల
ఒకక్కవెనపుకూ లేజర్ కిరణాలు వేసి, దాని గురసెంచి కథలగా చెబతార" చెపాప్పడు బటట .

"అవనశ్న  అరస్థిసెం  అవుతాయా,  నకు?"  అడిగసెంది అమమ్మమమ్మ బటసూటని.  "ససెంతగా అరస్థిసెం  కవు
అమమ్మమమ్మ!  అమమ్మ  వళళ్ళు  ఉసెండి  చెబతుసెంట  తెలుసత సెంది  అసెంత"  అనశ్నడు  వడు.

"అవునవును.  ఇటాల సెంటి  చోటలకి  పిలలలశ్న  తీసకళేళ్ళుమసెంద  పెదద్దవళళ్ళు  ససెంతగా  బాగా



కొతతపలల                                                         12                                                       డిససెంబర 2018

తెలుసకవల" అనశ్నది అమమ్మమమ్మ.
"తాజ మహల చసూసావ మర?" అడిగసెంది చిటిట.
"తాజ మహల దిలలల ఉసెండద కదా,  ఆగాద్రాల ఉసెంటసెంది"

అనశ్నడు  బటట .  "..అయత  దిలలల  తాజ మహల  లగానే
ఉసెండే హమయసూన్ టసూసెంబ  ఉసెంటసెంది’ ’ . ఇది తాజ మహల
కసెంట ఇసెంక పాతది.  దీనిశ్న  చసూససెందకు కూడా అసెందరసూ
సాయసెంతాద్రాలల వెళత ర. 

"కుతుబ మినర్ గురసెంచి చెపప్పలేద" గురత చేసిసెంది అమమ్మమమ్మ.
"‘మినర్  అసెంట పెదద్ద  సతసెంభసెం అనశ్నమట’ .  హన దరబాదల
చరమ్మనర్  ఉనశ్నటల.  అయత  ఇది  ఒకక్కట  సతసెంభసెం,  చల
ఎతుత గా  ఉసెంటసెంది.   మొఘలు  చకపవరత లు  సాధిసెంచిన
విజయాలకి  గురత గా  'కుతుబదీద్దన్  ఐబక'  అనే  చకపవరత
కటిటసెంచడు దీనిశ్న.  ఈ సతసెంభసెంల 5  అసెంతసస్థి లు ఉసెంటాయ.

వటిని కూడా ఎరపటి రయన, పాలరయన  కలపి కటాట ర.

"అమోమ్మ! ఢలలల చలనే ఉనశ్నయే,  చసూససెందకు?"  అనశ్నది
చిటిట.

"ఇసెంక చలనే ఉనెనన. 'బహాయ టసెంపుల  అని ఒకటి ఉసెంది’ ,

అది మొతతసెం తామర పువుశ ఆకరసెంల ఉసెంటసెంది. ఏమసెంట
దీనిశ్న పూరతగా తెలలటి పాలరయతో కటాట ర.  దీని చుటసూట  9
నటి మడుగులు ఉసెంటాయ.  అనిశ్న  మతాలవళసూళ్ళు  ఇకక్కడ
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పేపయర్,  మెడిటషన్ చేసకుసెంటార.  ఇసెంక జసెంతర్ మసెంతర్ అని,  పాతకలసెంవళళ్ళు గపహాలశ్న,
నక్షతాద్రాలశ్న  గమనిసెంచేసెందకు కటిటనది ఒకటి ఉసెంటసెంది.. ఇసెంక చల ఉనెనన. మీర ఎపుప్పడనన
వసత చసూపిసాత ను" అనశ్నడు బటసూట. 
‘అబబ,  ఇవనశ్న  చసూసావ,  నువుశ?!’  అడిగార చిటిట,  దావద.  వళల  గొసెంతులల  ఆశచ్చిరర్యాసెం,

కొసెంచెసెం అససూయ వినిపిసెంచయ.

‘ఓఓ!  అనశ్న  చసూసాను.  అమమ్మమమ్మ  వళళ్ళు,  ననమమ్మ  వళల  వచిచ్చినపుప్పడు,  ఇసెంక  ఎవరెనన
చుటాట లొచిచ్చినపుప్పడు వళలని తీసకొని వెళత సెం మమ!‘

‘వటిల నకు ఏది ఎకుక్కవ ఇషటసెం  అసెంది చిటిట’ .

‘ఎరప కట, ఇసెండియాగేట నకు చల ఇషటసెం. చలకలసెంల సశటటరల  తడుకుక్కని, రతిద పూట
ఇసెండియా గేట దగగ్గిర కూరచ్చిని, అకక్కడి లనటల  చసూససూత, వేడి వేడి మొకక్క జొనశ్నలు, చలలటి ఐస
కీపమ తిసెంటసెంట భలే ఉసెంటసెంది తెలుసా?!’ అసెంటసూ వళలదద్దరీశ్న ఊరసెంచడు బటసూట. 
అసెంతల అకసామ్మతుత గా బటట  తాతమమ్మని గమనిసెంచడు, ఆవిడ ఎపుప్పడో నిదదలకి జారకుసెంది.

"దిలల  కబరల  చెపప్పమని  అడిగసెంది  తనే,  మళళ్ళు  మసెందగా  నిదదపోయసెంది కూడా  తనే!"

అనుకునశ్నడు  వడు.  వడి  మనస  అరస్థిసెం  అయనటట  అమమ్మమమ్మచెపిప్పసెంది-  ‘పెదద్దవళల
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పసిపిలలలతో సమనసెంర బటసూట. వళల  పపతర్యాకమెనన వళల  అని’ .

వరబాబ వచిచ్చి పిలలలశ్న తీసకళలబోయేసెంతల తాతయర్యా కూడా వచచ్చిర. 

‘ఇసెంక మీకబరల  అవలేదసూ  అనశ్న తాతయర్యాతో’ ,  దావద ఉతాల్సిహసెంగా చెపాప్పడు, "ఇవళళ్ళు
బటట  మమమ్మలశ్న ఢలల అసెంతా తిపిప్ప చసూపిసెంచడసెండి" అని. 

‘నిజసెంగా కూడా తిపిప్ప చసూపిసాత డు. మనసెం అసెందరసెం కలసి వచేచ్చి వేసవి సలవులకి ఢలల వెళద్ద సెం,

సరేన?’  అనశ్నర  తాతయర్యా.  చిటిట,  దావదల  మఖాలు  ఆశచ్చిరర్యాసెంతోటీ,  ససెంతోషసెంతోటీ
వెలగపోయాయ!

ఆరోజు పడుకబోయే మసెంద బటట  తాతమమ్మ గురసెంచి ఒక కవిత రసకునశ్నడు, "అయత
పెదద్దవళల  పపతర్యాకమెననవళలనశ్నమట! అమమ్మమమ్మ చెపిప్పసెంది" అనుకుసెంటసూ-

"తాతమమ్మ, తాతయర్యాకి అమమ్మ-
అయన అమమ్మమమ్మ-తాతయర్యాలే, తాతమమ్మకి అమమ్మ-ననశ్న!
ఒకక్కపనసూశ్న లేని తాతమమ్మ-
ఎపుప్పడూ ఏదో తిసెంటనశ్నటట ఉసెంటసెంది తమషగా!

ఏమి చెపిప్పన వినపడదసెంటసెంది-

‘పెనగా అసెంత చినశ్నగా మటలడతావేమిర  అసెంటసెంది’ -

తాతమమ్మ పపపసెంచసెంలనే గొపప్ప కిపయేషన్ నిజసెంగా!"

రమ: పళళ్ళు తోమకుసెంటసూ రజుతో ఇల అసెంటాడు. రజు మీ టసూత  పేసట  ల ఉపుప్ప ఉసెందా...

రజు: లేద...ఊరోల రెసెండు కటల  అపుప్ప ఉసెంది.. తీరసాత వ?!

మరక్షణాన రమ అకక్కడ లేడు!

జోకల్సి
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విశశసనయత
రచన: హమవరరణ, 8 వ తరగతి, రష వర్యాల ససూక్కల , మదనపలల.

అనగనగా ఒక రజు ఉసెండేవడు.  ఆ రజుకి
ఫకీర్  అనే ఒక సశ్నహతుడు ఉసెండేవడు. ఫకీర్ 
అసెంట  రజుకి  చల  ఇషటసెం.  అతని  పటల
ఎనలేని పేపమభమనలు చసూపేవడు. 

ఒకసార మితుప లు ఇదద్దరసూ వేటకు వెళళ్ళుర.

జసెంతువులశ్న  వెసెంటపడి  తరమటసెంల
వళలదద్దరసూ  తమ  పరవరసెం  నుసెండి  దసూరసెం
పోయ, ఎకక్కడో తపిప్పపోయార. 

ఆ  ససెంగతి  తెలస  సరకి  వళళ్ళుదద్దరకీ  బాగా

దపిప్పక,  ఆకల అవుతునశ్నయ.  దగగ్గిరోల  నళళ్ళు
దొరకే అవకశసెం ఏదీ కనిపిసెంచలేద.  అయత
దగగ్గిరలనే  పెదద్ద  చెటట  ఒకటి  కనిపిసెంచిసెంది.

వళళ్ళుదద్దరసూ  మెలలగా  ఆ  చెటట  కిపసెందికి
చేరకునశ్నర. 

చెటప టత  పెదద్దగా  ఉసెంది  గాన,  అదేసెం  చెటట
తెలయద.  దానికి పెదద్దగా కయలసూ లేవు,

ఒకే ఒకక్క కయ ఉసెంది, చెటట  మొతాత నికీ. 

"ఈ  చెటట  మీద  పక్షులు  పెదద్దగా  ఉనశ్నటల
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లేద" అనశ్నడు ఫకీర్.

"అవును.  దీని  కిపసెంద  పడుకుసెంట  పక్షుల
రెటటల  సమసర్యా  ఉసెండద"  నవశడు  రజు
"కొసెంచెసెం  ఆ  కయ  ఏమెనన
అసెందకగలవేమో,  పపయతిశ్నసెంచరదసూ?"

అనశ్నడు.

వెసెంటనే ఫకీర్ గురపసెం ఎకిక్క, కొసెంచెసెం శపమపడి,

ఆ  కయని  అసెందకునశ్నడు.  దానిశ్న
నిశితసెంగా  పరశీలససూత  "ఈ  కయ  ఏదో 
విసెంతగా  ఉనశ్నది  మితపమ!  తినచోచ్చి
తినకూడదో తెలద" అనశ్నడు. 

రజు దానిశ్న  అసెందకొని,  తన కతితతో దానిశ్న
ఆర మకక్కలుగా కశార. "తిని చసూదాద్ద సెం,

ఏ  కొసెంచె సెం  బాగునశ్న  తినచుచ్చి.  నకు
మటకు చల ఆకలగా  ఉనశ్నది"  అసెంటసూ
అలవట పపకరసెం  ఫకీర్ కు ఒక మకక్కను
ఇచచ్చిడు. 

ఫకీర్  గబకుక్కన  దానిశ్న  నోటల  వేసకొని,

వెసెంటనే "ఆహా!  ఎసెంత  తియర్యాగా ఉసెంది ఈ
పసెండు!  న జీవితసెంలనే ఇసెంత   తియర్యాటి

పసెండును   తినలేద!  ఇసెంక  మకక్క
ఇవశసెండి!" అని అడిగాడు. 

రజు ఇచచ్చిడు.  అది తినశ్నక మరోకటి ,  ఆ
తరవత మరోటి...  అటాల  ఐద మకక్కలు
తినేసి, మిగలన ఆ ఒకక్కటి కూడా అడిగాడు
ఫకీర్.

రజుగార నవశర. "ఫకీర్! బలే
సాశరస్థిమబాబ, నది! న మీద  నకు ఏ కొసెంచెసెం
అనశ్న  పేపమ  ఉసెందనుకునశ్నను  గాన,

అటాల సెంటిదేమీ  లేదని  బలే  నిరసూపిసెంచు-

కునశ్నవు.   ఇసత నశ్న  కొదీద్ద  తీసకుసెంటసూనే
పోతునశ్నవు  కదా?!  నకసెంటసూ  ఒకక్క
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మకక్కకూడా  మిగలేచ్చిటల  లేవేసెం!  నకు
కూడా ఆకలగానే ఉసెంది- ఇది నదే" అసెంటసూ
చటకుక్కన  ఆ  మకక్కను  నోటల
వేసకునశ్నడు. 

కన ఆ కయ తినేటల లేదసలు!  ఘోరమెనన
రచి,  భయసెంకరమెనన  వసన-  'తిసెంట
ఏమెనపోతామో!' అనశ్నటల  ఉనశ్నది. 

రజు  వెసెంటనే  దానిశ్న  ఉమమ్మసి  "ఎసెందకు,

అబదదసెం  ఎసెందకు చెపాప్పవు?  ఇసెంత చేదగా
ఉనశ్న  కయను  'తియర్యాగా  ఉసెంది'  అని
ఎసెందకనశ్నవు?  పెనగా  గడుడ  చేదగా  ఉనశ్న,
అనిశ్న  మకక్కలు  తినశ్నవు!"  ఆశచ్చిరర్యాపోతసూ
అడిగాడు ఫకీరను.

"తమ  చేతోత  పేపమగా  ఇచిచ్చిన  పసెండుని
బాలేదని  తమరశ్న  నొపిప్పసెంచబదిద  కలేద
మహారజా!  అసెంతకక,  తమర  బాగా
దపిప్పగొని ఉనశ్నర; ఆకలగా కూడా ఉనశ్నర.

నేను తినకుసెండా ఆపిత తమర తిసెంటార.

అడవి  పళళ్ళు-  ఏది  మసెంచిదో,  ఏది
విషపూరతమో కనుకుక్కనేసెందకు ఒక పరీక్ష,

వటిని పక్షులు తిసెంటనశ్నయా, లేదా అనేది.

ఈ చెటట మీద పక్షులు కూడా నివససెం లేవు
కదా,  అసెందవలల  అనుమనసెం  వచిచ్చిసెంది"

అనశ్నడు ఫకీర్ ఆపార్యాయసెంగా.

అయత ఆ సరకే అతని మఖ కవళకలలను,

మట  లను  తడాని  గమనిసెంచిన  రజు
వెసెంటనే అతనిశ్న తీసకొని ఆఘమఘాలమీద
రజర్యాసెం చేరకునశ్నడు.  అకక్కడ రజవెనదర్యాల
పరర్యావేక్షణల  వరదద్దర  ఆరోగర్యాసెం  తశరలనే
మెరగెనసెంది. 

అటపెనన  రజు  తెలవి,  విశశసనయత  ఉనశ్న
ఫకీరను  తన  ఆసెంతరసెంగకుడుగా
నియమిసెంచుకొని,  అనేక  ససెంవతల్సిరలపాట
చకక్కగా రజార్యానిశ్న పాలసెంచడు. 
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విసెంత పపశశ్నలు
సకరణ: హరరసాయ, ఆరవతరగతి, వికస విదార్యావనసెం, పోరసెంకి, కకషషజిలల      మరప్ప చేరప్పలు: కొతతపలల.

విదేహ  రజార్యానిశ్న  విమలవరదనుడు
పరపాలసత నశ్న  కలసెంల,  పొరగున  ఉనశ్న
సదేహ  రజార్యానిశ్న  వరవరదనుడు
పరపాలసెంచేవడు. ఇరగు పొరగు రజార్యాలు
ఐనపప్పటికీ  వటికి  తాతలనటి  నుసెండీ
పరసప్పర మెనతిద లేద.  యుదాద నికి ఎపుప్పడు ఏ
చినశ్న  అవకశసెం  దొరకుతుసెందా  అని  ఇర
రజార్యాల పపభువులసూ వేచి చసూసవళళ్ళు.
అయత విమల వరస్థినుడూ,  వర వరదనుడూ

మటకు  ఒకే  గురవుగార  దగగ్గిర,  ఒకే
సమయసెంల  విదర్యాలు  నేరచ్చికునశ్నర.

చదవుకునే  నటినుసెండీ  ఇరవుర  మధర్యా
వర్యాకితగత  సానిశ్నహతర్యాసెం  ఉసెంది.  కన,

రజర్యాభరసెం తలకతుత కునశ్నక,  ఇదద్దరకీ కూడా
తమ  తమ  మసెంతిద  సామసెంతుల  మట
వినకపోత వలయేటల  లేద.  వర్యావసస్థి మొతతసెం
పాత పపభువుల ధోరణలనే,  కొటాల టల మధర్యా
కొనసాగుతునశ్నది.
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'ఈ కొటాల టలకు పూరతగా మసెంగళసెం పాడాల'

అని  నిశచ్చియసెంచుకునశ్న  వరవరస్థినుడు  తన
వరతో  "మసెంతుప లర!  యుదాద ల వలల  ఇర
రజార్యాల పపజలసూ ఇకక్కటల పాలవుతార తపప్ప,
మరే లభమసూ ఉసెండద.  ఇనేశ్నళళ్ళుగా మనసెం
చసూససూతనే ఉనశ్నసెం కదా?" అనశ్నడు. 

"మనసెం మసెంచివరమ పపభసూ!  కన అవతల
వర దరమ్మరగ్గిలు.  మన సశ్నహానికి పాతుప లు
కర.  వరకి తెలవితటలు శసూనర్యాసెం.  మనసెం
కవలని  యుదదసెం  చేసాత మ  ఎపుప్పడనన?

తపప్పసెంతా వరదే.." అనశ్నర మసెంతుప లు.

ఇల  కొసెంత  చరచ్చి  జరగన  తరశత
వరవరస్థినుడు "సరే, అయత ఒక పని చేదాద్ద సెం.

మీర  అసెంతా  కలసి  మసూడు  పపశశ్నలను
తయార  చేయసెండి.  మన  తరపున
రయబార బకసెంద సెం  ఒకటి  వర  రజార్యానికి
వెళళ్ళు,  వర రజును ఈ మసూడు పపశశ్నలసూ
అడుగుతుసెంది.  ఆ  పపశశ్నలకు  తగన
సమధనసెం  వసత  మనసెం  వరని  సమ
ఉజీ జ్జీలుగా  గురతసెంచి,  మితపతశసెంతో
మసలుదాసెం.  లేదసెంట  వరతో  తక్షణ సెం

యుదదసెం  చేసి,  వర  రజార్యానిశ్న  కనవశసెం
చేససకుసెందాసెం" అనశ్నడు సిస్థిరసెంగా.

దాసెంతో  సదేహ   మసెంతిద  బకసెందసెం  ఒకటి
బయలుదేర  విదేహరజార్యానికి  వెళళ్ళుసెంది.

విమలవరస్థినుడు,  అతని  మసెంతిద  పరవరసెం
వరకి సశ్నహపూరశకసెంగా సాశగతసెం పలకర.

ఆనటి ఉదయసెం విమలవరదనుడు కొలవుతీర
ఉసెండగా వర తమ రజుగార వద్రాసి ఇచిచ్చిన
లేఖను ఒకదానిశ్న అసెందిసెంచర. 

అసెందల ఇల ఉనశ్నది:

"విదేహ  పపభువులు  మహారజశ
విమలవరస్థినులవరకి,  సదేహరజర్యా  అధినేత
వరవరస్థినుడు పసెంపిన లేఖ: 

1. మసెంచి వళళ్ళుల చెడడవర ఎవర?

2. చెడడవళళ్ళుల మసెంచి వర ఎవర?

3. శరీరసెం వుసెండి తలలేని జీవి ఏది?

పెన  మసూడు పపశశ్నలకూ తమ రజర్యాసెం నుసెండి
సరెనన సమధనసెం వసత తమరని మతో సమ
ఉజీ జ్జీలుగా  భవిసెంచి,  శాశశత  మెనతిదకి
పునదలు వేసాత మ. అల కని పక్షసెంల
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మనసెం  శాశశత  శతుప వులమౌతాసెం.  యుదదసెం
తపప్పదని తెలుసత సెంది" 

అది చదివి విమలవరదనుడు బతతరపోయాడు.

తన  మసెంతుప లను  సలహా  అడిగాడు.  వర
కూడా  అపప్పటికపుప్పడు  ఏమీ  సమధనసెం
చెపప్పలేకపోయార.  వర కసెంగారను చసూసి
సదేహరజర్యాపు  రయబారలు  మసిమసి
నవుశలు నవుశతునశ్నర.

అపుప్పడు  సభల  వునశ్న  నసెందనుడు  అనే
యువకుడు  లేచి  "మహారజా!  తమర
అనుమతిసత  వర  పపశశ్నలకు  నేను
సమధనలు చెబతాను.  అయత వటిని
వర రజర్యాసెంలనే,  నేరగా వర పపభువులకు
చెపప్పవలసి  ఉసెంది.  ఇకక్కడ  చెపప్పలేను"

అనశ్నడు.

రజుగార  సదేహ  రజర్యా  మసెంతిద  బకసెందసెం
వెనపుకు చసూసార.  వర 'సరే'  అనశ్నటల  తల
ఊపార.  వెసెంటనే  రజుగార  నసెందనుడిని
వరతో  బాట  సదేహ  రజార్యానికి
పసెంపిసెంచర.

మసెంతుప లు  చెపిప్పన  విశేషలు  విని,

వరవరస్థినుడు  చిరనవుశ  నవశడు.  తన
అసెంత:పురనికి  దగగ్గిరోలనే  ఒక  గదిల
నసెందనుడికి వసతి కలప్పసెంచడు.

అయత తెలలవర జామన,  అసెంత:పురసెంల
గసెందరగోళసెం  రేగసెంది.  'రణగార  నగలనశ్న 
మసూటగటట కుని పారపోబోతునశ్న నసెందనుడు
మసూటతో సహా పటట బడాడ డు'  అనశ్న వరతతో
రజర్యాసెం  మొతతసెం  కుతకుతలడిసెంది.  శతుప
రజర్యాపు  ఈ  మోసగాడిని  చసూససెందకు,

అతనికి ఏసెం శిక్ష విధిసాత రో తెలుల్సికునేసెందకు,

వసెందలది మసెంది పపజలు ఉదయానేశ్న సభకు
వచిచ్చి  కూరచ్చినశ్నర.  కళళ్ళు  చేతులకు
ససెంకలలతో  నసెందనుడు  వరవరదనుడి
మసెంద పపవేశపెటటబడాడ డు. 

"పొరగు రజర్యాపు దసూతగా వచచ్చిడు వడు.

తన రజర్యా గౌరవనిశ్న కూడా మనిశ్నసెంచకుసెండా
ఇసెంత దరగతానికి ఒడిగటాట డు.  వడికి ఏసెం
శిక్ష  విధిసెంచల?"  అడిగార  రణగార.

రజుగార  తన  మసెంతుప లవెనపు  చసూసార.

"మరణశిక్ష" అనశ్నర మసెంతుప లు ఏకగ పవసెంగా.
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"ఈ విషయసెంల నువుశ చెపుప్పకునేది ఏదనన
ఉసెందా?" అడిగార రజుగార, నసెందనుడిని.

"ఉనశ్నది  పపభసూ!  తమర  మ  రజార్యానిశ్న
అడిగన  మసూడు  పపశశ్నలకు  జవబలు
చెబదామని  ఉసెంది.  మసెందగా  నేను
దొసెంగలసెంచుకొని  పోతునశ్న  ఆ  మసూటను
తెపిప్పసెంచి,  ఇకక్కడ  పదగుర  మసెందసూ
తెరవమనసెండి" అనశ్నడు నసెందనుడు.

భటలు మసూటని తెచిచ్చి పెటాట ర. రణగార
చీరతో  కటటబడిన  ఆ  మసూటని  జాగపతతగా
విపాప్పర. అసెందల పాత బటటలు తపప్ప మరేవ 
లేవు!

నసెందనుడు  నవశడు.  "పపభసూ!  నినశ్న  నడి
రతిద సమయసెంల నేను బయటికి వెళళ్ళు,  ఈ

మసూటని తెచిచ్చి గదిల పెటాట ను.  అదేమిటని
అడిగన అసెంత:పుర చెలకతెతకు 'ఇవి రణగార
నగలు-  ఈ ససెంగతి ఎవశరకీ చెపప్పకు!'  అని
గుసగుసగా చెపిప్ప, పడుకునశ్నను.  మసూటల
ఏమనశ్నదీ  చసూడకనే,  ఆ  చెలకతెత ,  ఈ
ససెంగతిని  రణగారకి  చేరవేసిసెంది.  ఆవిడ
కూడా  తన  నగలు  ఏమి  పోయనయో
చసూసకలేద!  తన  మసెంచితనసెం  కొదీద్దనే,

అవతలవరపెనన  అభసెండాలు  వేసిన  చెలకతెత
మసెంచివరల చెడడది" అనశ్నడు ధనరర్యాసెంగా.

మర,  "దొసెంగలల  మసెంచివర  ఎవర?"

అడిగార రజుగార.

"పపభసూ! నినశ్న రతిద నిజసెంగానే అసెంత:పురసెంల
దొసెంగతనసెం  చేససెందకు  వచచ్చిడు,  మీ
రజర్యాపు గజదొసెంగ గసెంగనశ్న. అయత ఆ సరకే
న  గురసెంచిన  చరచ్చి  అసెంత:పురసెం  అసెంతా
మరమోద్రాగుతుసెండటసెం  చసూసి,  అతను న
దగగ్గిరకి  వచిచ్చి,  బలవసెంతసెంగా  న  య
మసూటని  విపిప్ప  చసూసాడు.  అసెందల
ఎలసెంటి  నగలసూ  లేవు!  కవలనుకుసెంట
అతను  ఆ  సమయసెంల  కూడా  రణగార
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ఆభరణాలను  దొసెంగలసెంచుకొని  పోయ
ఉసెండచుచ్చి!  ఆ  నేరసెం  న  మీద  మోపబడి
ఉసెండేది! అయత రజర్యా శేపయసల్సిను కరే ఆ
దొసెంగ అల చేయలేద; వటిట చేతులతో తిరగ
వెళళ్ళుపోయాడు.  అతను  చెడడవరల
మసెంచివడు!" అనశ్నడు నసెందనుడు.

సభకులు అసెందరసూ నిశేచ్చిషట లు అయపో-

యార. 

మర "శరీరసెం ఉసెండి కూడా తలలేని వడు?"

అడిగార రజుగార.

"నిజసెంగా అసెంత:పురసెంల నగలు పోయసెందీ
లేనిదీ  తెలుసకకుసెండానే  ననుశ్న

దసెండిసెంచమని  భటలను  పసెంపిసెంచర
తమర;  మరణశిక్ష  విధిసెంచర  తమ
మసెంతుప లు! క్షమిసెంచల, మీర, శరీరసెం ఉసెండి
కూడా తల లేని వర" అనశ్నడు నసెందనుడు
నిరర్భయసెంగా.

సభ మొతతసెం నిశర్శిబద్దసెం అయపోయసెంది.

ఆ  నిశర్శిబద్దసెం  నడుమన  వరవరదనుడు  లేచి
నసెందనుడిని  ఆలసెంగనసెం  చేసకుసెంటసూ,  "న
వసెంటి  తెలవితటలు,  ధనరర్యా  సాహసాలు,

సశదేశాభమనమసూ,  మరర్యాదా  మనశ్ననలసూ
ఉనశ్నవర మ పొరగున ఉసెండటసెం మకు
గరశకరణసెం.  మీరే మన  రెసెండు  దేశాలకూ
సాసెంసక్కకతిక  సారధులు.  మన  రెసెండు
దేశాలకు మధర్యానునశ్న వెనషమర్యాలకు పూరతగా
తెరపడిసెంది.  ఇకపెన  మన  మధర్యా  యుదాద ల
పపసాత వనే  ఉసెండదని మట ఇసత నశ్నసెం.  మన
రెసెండు  దేశాలసూ  పపపసెంచసెంలని  అనిశ్న
దేశాలకూ  మరగ్గిదరర్శికులసెం  కవల!"

అనశ్నడు. 

సభకులసెంతా  ఆయన  నిరషయానిశ్న
ఆమోదిససూత హరరధశనలు చేసార.
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సశ్నహసెం విలువ
రచన: సామల శశిధర్  రెడిడ, 9 వ తరగతి, తజ విదార్యాలయ ససూక్కల , కదాడ,

మసెంగాపురసెంల  ఉసెండే  శశి,  లకేష ,  వివేక ,
పవన్ ,  పపసనశ్న  ఐదగురసూ  బాగా  కలసి
తిరగేవళళ్ళు.  అసెందరసూ  కలస  ఉసెంటార;

కలసి  తిసెంటార;  కలసి  పని  చేసత సెంటార;

కలసి  ఆడుకుసెంటార;  అసెందర  వయససూ
ఇరవెన ససెంవతల్సిరలలపే వుసెంటసెంది.

అయత  వళలల  పపసనశ్న  మటకు  కొసెంచెసెం
వేరగా ఉసెండేవడు.  మిగతా నలుగురతోట
అని  కద;  అసెందరతోటీ  అతను  కొసెంత

ఎడసెంగా  ఉసెండేవడు.  మిగతావళలసెంతా
సహజసెంగా,  మనససూల్ఫిరతగా  కలసత,  ఇతను
మటకు  తనదసెంటసూ  కొసెంత  గర
గసకునశ్నటల  పపవరతసెంచేవడు.

మిగతా  నలుగుర  మధర్యా  డబబల
లవదేవలు బాగా నడిచేవి. ఒకే వయసలని
యువకులు  కవటసెంతో  అసెందరసూ  డబబ
సాయాలు  బాగా  చేసకునేవళళ్ళు.  కన
పపసనశ్న  మతపసెం  తన  ససెంతసెం  తను
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చసూసకునేవడు.  వేరే  ఎవరకీ  ఏమతపసెం
సాయసెం  చేసవడు  కద.  "డబబ
విషయసెంల  వేరే  ఎవశరన  నమమ్మకూడద"

అని అతని భవన.

ఒకసార  లకేష  వళల  ననశ్నకు  ఆరోగర్యాసెం
పాడనసెంది; ఆయన పరసిస్థితి చల పపమదసెంల
ఉసెండిసెంది.  ఆయనిశ్న  ఆసపతిదకి  తీసకు
వెళేళ్ళుసెందకు  డబబలు  లేక  లకేష  చల
తసెంటాలు పడాడ డు. ఆ సమయసెంల మితుప లు
మగుగ్గిరసూ అతనికి తమ దగగ్గిరనశ్న డబబలు
ఇచిచ్చి  సాయపడాడ ర;  వళల  అమమ్మననశ్నలశ్న
అడిగ  మరనిశ్న  డబబలు  కూడా
సమకూరచ్చిర.  కన పపసనశ్న   మతపసెం  "న
దగగ్గిర ఏమీ లేవుర!"  అనశ్నడు తన చదవు
తాను  చదవుకుసెంటసూ.  ఒకక్క  రసూపాయ
కూడా సాయసెం చేయలేద.

ఎలగెనతనేమి,  మొతాత నికి  లకేష  వళల
ననశ్నకు ఆరోగర్యాసెం కుదరకునశ్నది.  ఆయన
మితుప లసెందరకీ ధనర్యావదాలు చెపప్పటమ కక,

లకేష వళలనుసెండి తీసకునశ్న డబబలశ్న అణా
పెనసలత సహా తిరగ ఇచేచ్చిసాడు.

అయత పపసనశ్న పపవరతన వలల లకేష మనసల
బాగానే గాయమెనసెంది. ఒకరోజు అతను శశితో
"శశీ,  ఈ  పపసనశ్న  గాడు  మ  ననశ్నకు
ఆరోగర్యాసెం బాగా లేనపుప్పడు ఏ మతపసెం డబబ
సాయసెం  చేయలేద;  కనససెం  చసూడటానికి
కూడా రలేద కదసూ!" అనేసాడు.

సరగాగ్గి ఆ సమయానికి అటగా వెళత నశ్న
పపసనశ్న  ఆ  మటలశ్న  పటట కొని  మిగలన
నలుగుర  మీదా  యుదదసెం  పపకటిసెంచేసాడు.

"మీరసెంతా ఒకక్కటి కదా,  అలగే కనివశసెండి-

ఇకపెన నతో మటాల డకసెండి!" అని మొసెండిగా
వళలనుసెండి విడిపోయాడు.
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కల కపమసెంల  వళలసెంతా చినశ్న చితక పనులల
సిస్థిరపడాడ ర.  అసెందరకీ  ఏవో  చినశ్న,  పెదాద్ద
కషట లు  వససూతనే  ఉసెండేవి;  మితుప లు
నలుగురసూ  ఒకరకొకర  సాయాలు
చేసకుసెంటసూ  వటినుసెండి  గటటకుక్కతసూ
వచచ్చిర.  

అయత వళలల కలవని పపసనశ్న మటకు తన
సమసర్యాలతో  తానే  ఒసెంటరగా  పోరడాలల్సి
వచిచ్చిసెంది.  ఒకసార వళళ్ళు అమమ్మకు ఆరోగర్యాసెం
బాగా  లేక,  ఇసెంటల  ఉనశ్న  డబబసెంతా
హాసిప్పటళళ్ళుకు  ఇవశలల్సి  వచిచ్చిసెంది.  ఎసెంత
చేసిన  ఆవిడ  ఆరోగర్యాసెం  బాగవశక,  మరనిశ్న
డబబలకససెం  ఇలుల  అమమ్మయాలల్సి  వచిచ్చిసెంది
పపసనశ్నకు.  అయన  పాపసెం,  ఆవిడ  బదతకనే
లేద. 

అటాల  అనేక ఆటపోటలకు గురయార్యాక గాన
అతనికి  తన  సశ్నహతులు గురత కు  రలేద.

చసూసత  వళళ్ళు  నలుగురసూ  ఇసెంక  కలసి
కటట గానే  ఉనశ్నర;  అసెందరసూ  కులసాగా
ఉనశ్నర!  'కలసి  బదతకటసెంల బలసెం  ఉసెంది'

అని  పపసనశ్నకు  అపుప్పడు  అరస్థిమెనసెంది.

"సశ్నహతులు  ఉనశ్నసెంత  కలసెం  వర  విలువ
తెలయలేద;  తీర  దసూరమయార్యాక
అరస్థిమెనసెంది-  వర  విలువ!"  అని  పశాచ్చితాత ప
పడాడ డు.

వెసెంటనే తనసెంతట తానుగా మితుప ల దగగ్గిరకి
వెళళ్ళు,  తన  తపుప్పను  ఒపుప్పకునశ్నడతను-

"ననుశ్న  క్షమిసెంచసెండిర!  నేను  మీతో  చల
దరమ్మరగ్గిసెంగా  పపవరతసెంచను.  దానికి  ఫలతసెం
అనుభవిసెంచను"  అనశ్నడు బాధగా మొహసెం
పెటిట.  వళళ్ళు  అతనిశ్న  ఊరడిసెంచి,  నవిశసెంచి-

"నలుగురకసెంట  ఐదగురసెం  ఇసెంక
బాగుసెండేవళలసెం  ర!  ఇపప్పటికనన  మళళ్ళు 
ఐదగురసెం  అయార్యాసెం!  మసెంచిదే!"  అసెంటసూ
పపసనశ్నని తమల కలుపుకునశ్నర.
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పావురల గోల
రచన: M.ధనోజ, M.గరీష , 8 వ తరగతి, పాద్రాథమికనశ్నత పాఠశాల, చెనేశ్నకొతతపలల, అనసెంతపుర సెం జిలల .

సదాద్ద లకొటటసెంల నివసిసెంచే గరీష పావురలను
పెసెంచేవడు.  పిలలవడుగా  ఉనశ్నపుప్పడు
అతనొక  పావురనిశ్న  కపాడాడు.  దాసెంతో
అది, దాని పిలలలు వడికి దగగ్గిరెననయ. 

తలలదసెండుప లు  తన  ఖరచ్చిలకససెం  ఇచిచ్చిన
డబబలతో  వడు  ఆ  పావురలకు  మత
తీసకొచేచ్చివడు అపప్పటల. చసూససూతసెండగానే ఆ
నలుగు పావురలసూ ఎనిమిది అయనయ.

వటికి ఇక మత చలకొచిచ్చిసెంది. 

దాసెంతో  మరనిశ్న  డబబలకససెం  గరీష
తలలదసెండుప లను  పీడిసెంచటసెం  మొదలటాట డు.

మొదటల  మరపెసెం  కొదీద్ద  వడు  అడిగన
మొతాత లు  ఇససూత  వచచ్చిర  తలలదసెండుప లు.

కన  పావురల  ససెంఖర్యా  పెరగుతసూనే
పోయసెంది!  తలల  దసెండుప లు  మతపసెం  ఎసెంత
అని తెసాత ర? ఒక సాస్థి య దాట సరకి వళళ్ళు
'కొనిశ్న పావురలను అమెమ్మయర్యా' అనసాగార. 

అయత గరీష తన పావురలను అమితసెంగా
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పేపమిసెంచేవడు.  వటిని  అమమ్మటసెం  అతనికి
ఏమతపసెం  ఇషటసెం  లేద!  అటాల  చసూససూత
చసూససూతసెండగానే  అతని  ససెంరక్షణలని
పావురలు వసెందకసెంట ఎకుక్కవయార్యాయ!

పావురలకు  ఇపుప్పడు  వసతి  కలప్పసెంచటసెం
కషటమెనసెంది. అవి వేస రెటటలని శుభదసెం చేయటసెం
పెదద్ద  పనవుతునశ్నది.  "వటికి  తిసెండి  పెటిట
మపటసెం ఎసెందకు?  వదిలేసత పోలేదా?"  అని
కూడా అనిపిసెంచిసెంది గరీష తలల దసెండుప లకు.

అయత గరీష  తన  పావురలను ఎపుప్పడూ
లకక్క పెటట కుసెంటసూ ఉసెండేవడు.

అవి  తపిప్పపోకుసెండా  వటికి  రెకక్కల  కిపసెంద
సక్కచ్  పెన్ లతో  గురత లు పెటాట డు కూడా.

వటిల  ఏ  ఒకక్కటి  తగగ్గిన  పెదద్ద  గొడవ
చేసవడు వడు!

ఇదసెంతా తలలదసెండుప లకు పెదద్ద సమసర్యా అయ
కూరచ్చినశ్నది.

ఒకసార  ఆ  గుసెంపులని  పావురసెం  ఒకటి
తపిప్పపోయసెంది.  దానికససెం  చల  గొడవ
చేసాడు గరీష. బడి ఎగగొటిట మరీ వెతికడు.

సాయసెంతపసెం కవొచిచ్చిసెంది గాన  పావురసెం జాడ
లేద.  "పోనర!  ఒకక్కట  గా!"  అనశ్నర
తలలదసెండుప లు.

కన వడు విసెంటగా? రోజసెంతా అనశ్నసెం
తినలేద;  ఏడుచ్చికుసెంటసూ  కూరచ్చినశ్నడు,

గోడకు ఒరగ.

ఊర  చెరవుకు  అవతలగా  ఎవశరసూ  పోని
గుబర పపదేశసెం ఒకటి ఉసెంది.  తన పావురసెం
అకక్కడికి  ఏమెనన  వెళళ్ళుసెందేమోనని  గరీష కి
అనుమనసెం.  ఆ  అనుమనసెంతో  వడు
అపప్పటికపుప్పడు బయలుదేర ఆ గుబరలకి
పోయాడు.  తన  పావురసెం  అకక్కడే  ఉనశ్నది!
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అయత  వడిని  చసూడగానే  అది  దగగ్గిరకి
రవటానికి  బదలు,  పారపోవటసెం
మొదలటిటసెంది!  గరీష  ఆ  పావురసెం  వెనుకే
పరగెతాత డు.  పరగెతుత తసూనే   ఆ  పావురసెం
రెకక్కల వెనక ఉనశ్న గురత లు చసూసాడు. 

అతను తన పావురలకు మసూడు రసెంగుల
గురత  వేసి  ఉనశ్నడు.  కన ఈ పావురనికి
రెసెండే  రసెంగుల  గురత  ఉసెంది!  ఒకక్క  క్షణసెం
పాట  "ఇది  న  పావురసెం  కదేమో"

అనిపిసెంచిసెంది అతనికి.  "కన ఆ పరసరలల
ఎకక్కడా  పావురలను  పెసెంచేవళళ్ళు  లేర,

తను  తపప్ప!  ఇది  తనదే,  ఒక  రసెంగు
చెరగపోయ ఉసెండాల!" అనుకుని, అతను ఆ
పావురనిశ్న వెసెంబడిససూత మసెందకు సాగాడు.

ఈ పావురసెం గబగబా వెళళ్ళు అకక్కడే 'కుకూక్క
గుకూక్క'  మసెంటసూ  కూరచ్చిని  ఉనశ్న  ఒ  పెదద్ద
పావురల గుసెంపుల కలసిపోయసెంది. గరీష ని
చసూడగానే  ఆ  పావురల  గుసెంపు  మొతతసెం
రెకక్కలు  టపటప  లడిసెంచుకుసెంటసూ  పెనకి
లేచిసెంది. 

పటట  వదలని  గరీష   ఆ  గుసెంపు  వెనకలే

పరగు  తీసాడు.  పావురలనశ్న
ఎగురకుసెంటసూ  చల  దసూరసెం  పోయ,

చివరకి ఒక కొ క్రొతత రజర్యాసెంలకి పపవేశిసెంచయ. 

ఆ  రజర్యాసెంల  ఎకక్కడ  చసూసిన  పావురలు
ఉనశ్నయ. గరీష మనసలనే లకిక్కసెంచుకుని,

"ఐదార  వేల  పావురలు  ఉసెండచేచ్చిమో!"

అనుకునశ్నడు.

వడి ఆ  పావురసెం వటితో కలసి పోయసెంది.

దానిశ్న గురత పటటటసెం కూడా కషటమ ఇక! కన
దానిశ్న  మరచ్చిపోలేని  గరీష  వర  రజర్యాసెంల
అడుగు పెటాట డు. చసూడగా అకక్కడి సననికులు
పది పదిహేనుమసెంది కలసి ఓ పావుర సెం వెసెంట
పడుతునశ్నర! ఆశచ్చిరర్యాపోయన గరీష తనకు
ఎదరెననవడిని  ఒకడిని  ఆపి  ససెంగతి
కనుకుక్కనశ్నడు.

"మ రజర్యాసెంల ఇపప్పటికే చల పావురలు
ఐనయ.  ఇపుప్పడు వటిని  పెసెంచుకవటమ
కషటసెంగా  ఉసెందసెంట,  ఇటాల  కొతత  పావురలు
వసత సెంటాయ.  పావురలు పటటటసెంల శిక్షణ
పొసెందిన మ సననికులు వటిని వెసెంబడిసెంచి
పటట కుసెంటార.  తరశత  వటితోపాట
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మరనిశ్న  పావురలను  బయటి  రజార్యాల
వళలకు  ఎవరకనన  ఇచేచ్చిసాత ర"  అని
చెపాప్పడతను!

అసెంతల పావురసెం ఎగురకుసెంటసూ వచిచ్చి
గరీష  భుజసెం  మీద వలసెంది.  దాని వెనకనే
వచిచ్చిన  సననికులు  వడిని  చసూసి,  'వేరే
రజర్యాసెంవడు'  అని  గురతసెంచి,  తక్షణసెం
బసెంధిసెంచర.  పావురసెంతో  సహా  రజుగార
మసెంద పపవేశ పెటాట ర.

"ఎవరర,  నువుశ?!  మ  రజర్యాసెంలకి
పావురలను  ఎసెందకు  తీసకు  వచచ్చివు?

ఇపప్పటికే ఉనశ్న పావురలతో చసత సెంట,  నువుశ
మరనిశ్న  పావురలు  తెసత  మసెం  ఎల
బదతకల?" అడిగాడు మహారజు కపసెంగా.  

గరీష  బతతరపోయ "మహారజా! మది తమ
పొరగు  రజర్యాసెం.  తమర  రజార్యానికి
పావురలు  తకూడదని  నకు  తెలద.

వసతవసెంగా  నదగగ్గిర  నసూర  పావురలు
ఉనశ్నయ.  అసెందల  నుసెంచి  ఒక  పావురసెం
తపిప్పపోయ  మీ రజర్యాపు  పావురల  గుసెంపు
లకి  చేరసెంది.  నేను  దానిని  వెసెంబడిససూత
ఇటగా వచచ్చిను" అని చెపాప్పడు. 

రజుగారతో  పాట  సభకులు  అసెందరసూ
గటిటగా  నవశర.  "చసూడగా  మీ  రజర్యాసెం
వళళ్ళు  పెదద్ద  అమయకులలగా  ఉనశ్నర.

నకు  కవలసెంట  మసెం  ఓ  ఐదవసెందల
పావురలు  ఇచిచ్చి  పసెంపిసాత సెం"  నవుశతసూ
చెపాప్పడు ఒక సభకుడు.

"కద వెయర్యా ఇసాత సెం" అనశ్నడు మరకడు.

"ఓ  ఐదవేలు  పటట కుపోవయార్యా,  మకు
వటి పీడ వదలుత సెంది" అనశ్నర మసెంతిదగార.

సభల వళలసెంతా విరగబడి నవశర మళళ్ళు.
గరీష కు తల తీససినటల  అయర్యాసెంది.

"పావురలకు  ఎసెంత  పెటిటన  సరపోవటలద.
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మసెం  వటికి  కవలసిన  ధనర్యానిశ్న  పొరగు
దేశాలనుసెండి  దిగుమతి  చేసకవలల్సి
వసత నశ్నది.  లేకపోత  అవి  పసెంటలశ్న  నశనసెం
చేసత నశ్నయ.  వటి  ససెంఖర్యాని  పరమితసెంగా
ఉసెంచుకకపోత  చల  కషటసెం.  అసెందకనే
ఈ మధర్యా  మసెం  పావురల  మసెంసానిశ్న
తినేవరకి అదనపు జీతాలు కూడా ఇసత నశ్నసెం
మ దేశసెంల" వివరసెంచడు ఒక మసెంతిద.
"నినుశ్న  చసూసత  ఎవరో  మసెంచివడివి  లగా
ఉనశ్నవు.  వసెంద  పావురలు
ఉనశ్నయసెంటనశ్నవు.  వటికి  తిసెండి  ఎల
పెడుతునశ్నవు?  చసూససూత  చసూససూతసెండగానే
అవి  మీ  రజర్యాసెం  అసెంతా  పరచుకునేనిశ్న
ఐపోతాయ జాగపతత! మీ రజర్యాసెంల  పావురల
మసెంససెం  తినేవర  లేర?"  అడిగార
రజుగార.

"ఉనశ్నర  మహారజా!  కన,  నేను  న
పావురలను ఎవశరకీ ఇవశను.."  గొణగాడు
గరీష.

రజుగార నవశర.  "పిచిచ్చివడా!  మసెంద
ఏమీ  ఆలచిసెంచకుసెండా  న  దగగ్గిరనశ్న

పావురలని  ఎనిశ్నటిని  వలనత  అనిశ్నటిని  తినే
వరకి అమెమ్మయర్యా.  న ఆరస్థిక సతమత నువుశ
చసూసకవల.

లకక్క లేకుసెండా ఖరచ్చి పెటటటసెం మసెంచిది
కద-  అయన  ఎసెంతని  ఖరచ్చి  చేసాత వు?

దేనికనన ఒక అసెంతు ఉసెండాల"  అని మెతతగా
తిటిట, అతనికి మర కొనిశ్న పావురలను కూడా
అదనసెంగా ఇచిచ్చి పసెంపార రజుగార.

గరీష  చల ససెంతోషసెంగా ఇసెంటికి వచచ్చిడు.

అయత తశరలనే అతని  దగగ్గిర  పావురలు
ఇబబడి  మబబడిగా  పెరగపోవటసెం
మొదలటాట య.  రజుగార మటలు గురత కు
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తెచుచ్చికునశ్న  గరీష  భయపడి,  వటిని
అమమ్మటసెం మొదలటాట డు. 

వడిల  వచిచ్చిన  మరప్పకు  వడి

తలలదసెండుప లు చల ససెంతోషపడాడ ర. 

తమకు  ఎనశ్నడూ  కనబడని  రజుగారకి
మనసలనే దసెండాలు పెటట కునశ్నర.

ది
ఫెయర్ అసెండ లవల!
భరత: ఏసెంట, ఇడీలలు ఇసెంత తెలలగా ఉనశ్నయ?  వసన కూడా వేరేగా ఉసెంది..?!

భరర్యా: ఏమీ లేదసెండి,  మీరే అసెంటారగా ఇడీలలు తెలలగా లేవని?  అసెందకే ఇడీల పిసెండిల  
కొసెంచెసెం fair&lovely కీపమ  కలపాను. ఎల ఉసెంది న తెలవి..?!

భరత: మతలేల... న తెలవికి న నోట మటలు రవటలదమమ్మ.!
ఆరోగర్యాసెం అకక్కడ ఉసెంది!

భరర్యా: సాశ్ననల గదిల లనఫ  బాయ  సబబ పెటాట ను, మీరేమెనన చసూసారసెండి?

భరత: ఆరోగార్యానికి మసెంచిదని టీవల చెబతను, ఇసెందాకే కషటపడి తినేశా! 

సామెతలు
7. అనగా అనగా రగసెం, తినగా తినగా 
రోగసెం.

8.  అనిశ్న దానలలకి నిదానమ గొపప్పది.

9. అనశ్నసెం చరవే గాన అక్షరసెం చరవ లేద.

10. అనశ్న సాగత రోగసెంమసెంత భోగసెం లేద.

11.  డబబసెంట కొసెండ మీద కతి దిగ 
వసత సెంది!

సామెతలు:

1. అపుప్పనుచసూడబోత రెపప్పలు పోయనెన.
2. అపుప్ప నిపుప్పలసెంటిది.

3. అపుప్ప పతాద్రానికి ఆనల్సిరసెందిగాన 
చేబదలుకి ఉసెందా.

4. అపుప్ప చేసి పపుప్ప కూడు.

5. అపుప్ప లేని వడే అధిక ససెంపనుశ్నడు.

6. డబబకు లక సెం దాసహసెం.
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నిజమ, కల?
రచన: ఆషఫ , 8 వ తరగతి, పపభుతశ ఉనశ్నత పాఠశాల, చెనేశ్నకొతతపలల, అనసెంతపురసెం జిలల .

ఒక ఊళల ఆసిఫ ,  ధనోజ  అనే ఇదద్దర మసెంచి
సశ్నహతులు  ఉసెండేవళళ్ళు.  ఏ  పని   చేసిన
ఇదద్దరసూ  కలస  చేసవళళ్ళు.  ఆటలు-పాటలు
అనిశ్నసెంటిలనసూ  ఒకరకొకర  తోడుగా
ఉసెండేవళళ్ళు.  వళళ్ళుకి  ఇదద్దరకీ  పపకకతిల
తిరగటసెం  అసెంట  చల  ఇషటసెం.  అసెందరసూ
'పపమదసెం'  అని  భయపడే  చోటలకు  వెళళ్ళు
అకక్కడ  నిజసెంగా  అసెంత  పపమదకరమెననవి
ఏమనశ్నయో తెలుసకవటసెం అసెంట కూడా
చల ఇషటసెం.

అటాల  ఓ ఆదివరసెం పూట అసెంబరపలల అడవికి
పోవలని పథకసెం వేసార వళళ్ళు.  అసెంబరపలల
అడవి  చల  దటటసెంగా  ఉసెంటసెంది-  లపల
ఎసెంత  చీకటి  ఉసెంటసెందసెంట,  ససూరర్యాడు
అసలు  ఉనశ్నడో  లేదో  తెలదట!  లపల
అసెందమెనన  వగులు,  జలపాతాలు
ఉసెంటాయని,  వటిని కపల కస భసూతాలు
రక్షసలు  కూడా  ఉసెంటాయని  చెపుప్పకుసెం-

టార అసెంతా. 

కన వళళ్ళుదద్దరసూ మటకు అడవిని చసూడగానే
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మరసిపోయార.  అడవి బయటి వరసలలనే
ఏపుగా  పెరగన  చెటల !  రకరకల  పసెండలతో 
బరవుగా  వేపలడుతునశ్న  కొమమ్మలు!  ఎకక్కడ
చసూసిన రసెంగు రసెంగుల పూలు! 

మితుప లదద్దరసూ  అడవిలపలకి  దసూరే  దార
కససెం  వెతికర.  ఆశచ్చిరర్యాసెం,  ఎటనుసెండి
అడుగుపెడదామనశ్న  వలు  లేకుసెండా
దటటమెనన  తీగలు,  మళళ్ళు  పొదలు  అడవి
అసెంచులనిసెండా  ఉనశ్నయ!  అయన
మితుప లదద్దరసూ  లనికి  వెళేళ్ళుసెందకు  దారని
వెతుకుక్కసెంటసూ పోయ, చివరకి ఒక గుహలకి
పపవేశిసెంచర. 

గుహల  వతావరణసెం  అసెంతా  తమగా,

నిశర్శిబద్దసెంగా,  రహసర్యాసెంగా  అనిపిసెంచిసెంది.

ఏనటిదో  వసన  ఒకటి,  గుహ  అసెంతటా
పరచుకొని ఉనశ్నది. గుహ గోడలనిసెండా ఏవేవో
చితాద్రాలు  గసి  ఉనశ్నయ.  మరసెంత  లనికి
వెళేళ్ళుసెందకు  ఒక  సరసెంగసెం  కూడా
ఉసెందకక్కడ. 

మితుప లదద్దరసూ  ఒకర  మఖాలొకర
చసూసకునశ్నర.  "లపలకి  దసూరదామ?"

అడిగాడు  ధనోజ  కొసెంచెసెం  భయపడుతసూ.

"ఇసెంకేమీ  ఆలచిసెంచదద్ద -  మసెందకు
పోయేదే"  అనశ్నడు  ఆసిఫ,  తను  కూడా
కొసెంచెసెం వణుకుతసూ.  

అసెంతల ఇదద్దరకీ ఏదో మబబ కమిమ్మనటల
అయర్యాసెంది.  కొదిద్ద  సపటికలల  వళళ్ళుదద్దరసూ
అడవి  లపల  ఉనశ్నర.  చుటసూటతా
భయసెంకరమెనన శబాద్ద లు వినబడుతునశ్నయ. 

మెలలగా ఇదద్దరసూ ఆ శబాద్ద లు వినబడే వెనపుకు
నడిచర. 

అకసామ్మతుత గా వళల మసెందకు దసూకడు ఒక
పచచ్చిని రక్షసడు.  వడు వళళ్ళుని చసూడగానే
చేతులు చచి, చెరక చేతిలనసూ పటటసకొని,
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వికటసెంగా  నవుశతసూ  "దొరకర!  నకు
తెలుస,  ఇవళళ్ళు మీర వసాత రని!  అసెందకనే
నేను ఇకక్కడ ఉనశ్నను! నకు రెసెండు రోజుల
ఆహారసెం దొరకిసెంది ఇవళళ్ళు!" అసెంటసూనే నోర
తెరచి  ధనోజ ని   నోటల  వేససకునశ్నడు.

దానిశ్న చసూడలేక ఆసిఫ రెసెండు కళసూళ్ళు గటిటగా
మసూససకునశ్నడు.  అయత  వడు  కళళ్ళు
తెరచి చసూస సరకి ఆశచ్చిరర్యాసెం,  వడి మసెంద
ధనోజ నిలబడి ఉనశ్నడు!

"నువుశ  బాగానే  ఉనశ్నవర?"  అని  వడిని
మటట కబోయాడు  ఆసిఫ.  కన  వడు
వెనకిక్క జరగ బగగ్గిరగా నవుశతసూ "ఇది వడు
కదర, ఇది నేను!" అనశ్నడు.

'రక్షసడికి  ధనోజ  రసూపసెం  వచిచ్చిసెందని
అరస్థిమెనసెంది  ఆసిఫ కి.  అయత  ధనోజ
ఏమెననటట ?"

"వడి  పేర  ధనోజా?!"  మళళ్ళు  నవశడు
ధనోజ రసూపసెంల ఉనశ్న  రక్షసడు.  "వడు
లేడు.  వడి  బదలు  నేను  ఉనశ్న"  అని
జోడిససూత.

ఆసిఫ భోరన ఏదవటసెం మొదలు పెటాట డు.

రక్షసడు వడిని ఓదారససూత "ఏమీ పరేలద.

అసలు న కథ తెలసత నువుశ ఇసెంక గటిటగా
ఏడుసాత వు" అనశ్నడు.

"ఇసెంక  గటిటగాన?"  అని  ఆసిఫ  భయసెంతో
వణకి  పోయాడు.  రక్షసడు  విషదసెంగా
మొహసెంపెటిట  అనశ్నడు-  "నేను  కూడా
ఒకపుప్పడు  నలసెంటి  మనిషనే.  కన  శాపసెం
వలల, ఇదిగో ఇటాల  మరపోయాను" అని.  

"అదలగ?"  అని   అడిగన  ఆసిఫ కి  వడు
ఏదేదో  చెపుప్పకొచచ్చిడు:  "నేను  నలగానే,

ఇటాల   అడవిల తిరగుకుసెంటసూ  హాయగా
ఉనశ్నపుప్పడు,  కుసెందేలు  ఒకటి  న  దగగ్గిరకు
వచిచ్చిసెంది.  నకు  అనుమనసెం  వచిచ్చిసెంది-

అదేదో మయ కుసెందేలు అని.  అయన ఆ
సమయసెంల  నేను  బాగా  ఆకలమీద
ఉనశ్నను.  అసెందకని  నేను  ఆ  కుసెందేలును
గబగబా  తినేశాను.  అసెంతల  న  మసెంద
ఒక  మసెంతపగతెత  పపతర్యాక్షసెం  అయర్యాసెంది.  "న
కుసెందేలును  నకు  ఇచెచ్చియర్యా"  అని
పటట కునశ్నది.  నేనేసెం  చెయర్యాను?  "న
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వలలకద"  అని చెపేప్పసాను.  దాసెంతో  ఆమెకు
కపసెం  వచిచ్చి  'నువుశ  రక్షసడనపో!'  అని
శపిసెంచిసెంది!"  ఇది చెబతసూ రక్షసడు వెకిక్క
వెకిక్క ఏడాచ్చిడు.

వడి ఏడుపును చసూసి ఆసిఫ  "సరేలే! 

ఇపుప్పడు మర ధనోజ మళళ్ళు రవలసెంట ఏసెం
చేయాల చెపుప్ప"  అనశ్నడు. "మసెంద నేను
మనిషనెనత,  అపుప్పడు  వడు  తిరగొసాత డు!"

అనశ్నడు రక్షసడు. "మర నువుశ మనిషవి
ఎటాల  అవుతావు?" అడిగాడు ఆసిఫ. 

రక్షసడు  తిదకణసెం  ఆకరసెంల  ఉనశ్న
వసత వునొకదానిశ్న  ఇచచ్చిడు  వడికి.  దీని
సహాయసెంతో  నువుశ  అకక్కడికి  వెళళ్ళు,
కుసెందేలును  పటట కు  రవల"  అనశ్నడు.

"ఎకక్కడికి  పోవల?"  అనశ్నడు  ఆసిఫ
భయసెంగా.  కన  రక్షసడు  సమధన సెం
ఇవశక  మనుపే  వడు  కసాత
మయమెనపోయాడు! ఇపుప్పడు చసూసత ఆసిఫ
చెటల  మరగున  నిలబడి  ఉనశ్నడు.  కొదిద్ద
దసూరసెంలనే  ఇదద్దర  పిలలలు
మటాల డుకుసెంటనశ్నర.  వళళ్ళుదద్దరోల  ఒకడు
"నేను ఇసెంటికి వెళళ్ళు అనశ్నసెం మసూట తెసాత ను"

అసెంటనశ్నడు.  "సరే"  అని  రెసెండోవడు
అనగానే,  వడు  వెనకిక్క  తిరగ  ఎట
వెళలపోయాడు. ఇకక్కడునశ్నవడు అట ఇట
తిరగ ఒక కుసెందేలును పటట కునశ్నడు. వడు
దానిశ్న తినేసెందకు పపయతిశ్నసత సెండగానే ఆసిఫ
తనకు ఏదో అరస్థిమెననటల  వడి  మసెందకు
దసూకి,  వడి  చేతిలసెంచి  కుసెందేలును
లకుక్కనశ్నడు.  గబకుక్కన తిదకణానిశ్న రెసెండు
చేతులతటీ  పటట కొని "పోవల! పోవల!" అని
అరచడు.

మరక్షణసెం వడు అకక్కడ మయమెన, ధనోజ
మసెంద  పపతర్యాక్షసెం  అయార్యాడు.  ధనోజ
రసూపసెంలని  రక్షసడు  ఇతని  ధనరర్యా
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సాహసాలను  చల  మెచుచ్చికునశ్నడు.

అయత  అసెంతలనే  మసెంతపగతెత  అకక్కడికి
చేరకునశ్నది- "మయకుసెందేలసూ! న

యవశనసెం నకు తిరగ ఇవుశ" అనశ్నది
ఏడుససూత.  కుసెందేలు  ఏమీ  అనలేద.

"మసెంతపగతెత  'తథసత ' అను నయన" అసెంది
ఆసిఫ తో.  సరేలే,  ఏసెం పోతుసెంది?  అని ఆసిఫ
'తథసత '  అనశ్నడు.  అనగానే  మసెంతపగతెత
కసాత  అసెందమెనన  యువతిగా
మరపోయసెంది. 

వెసెంటనే  రక్షసడు  కూడా  ఏడుససూత  "న
శాపసెం  పోవల  పీలజ"  అని  పాద్రాథేయపడాడ డు

కుసెందేలును.  ఆసిఫ  సరేనని  'తథసత '

అనగానే  మయకుసెందేలు  పపభవసెంవలల
రక్షసడు కూడా మనిష అయపోయాడు.

ధనోజ కూడా తిరగ వచేచ్చిసాడు!

అటపెనన  వళళ్ళు  ఇసెంకేదీ  అడగకనే,  ఆసిఫ
"మసెంతపగతెత  శకుత లు,  న  శకుత లు  మొతతసెం
పోయ  మీరదద్దరసూ  కూడా  మమసూలు
అయపోవల- తధసత " అని కరకునేసాడు
కుసెందేలును.  దాసెంతో  మసెంతపగతెత  శకుత లనశ్న 
పోయాయ.  కుసెందేలు  శకుత లనశ్న  కూడా
పోయ,  అది గసెంతులు వేసకుసెంటసూ ఎట
వెళళ్ళుపోయసెంది.

అసెంతలకే వళళ్ళుకు మబబ కమిమ్మనటలయసెంది.

కళళ్ళు  తెరచి  చసూసత  వళళ్ళు  అడవి  అవతల
గుహలనే ఉనశ్నర!  ఆసిఫ,  ధనోజ ఇదద్దరసూ
ఒకర  మఖాలొకర  చసూసకొని,  గబగబా
ఇళలకు  పరగు  పెటాట ర.  వళలకు  ఇపప్పటికీ 
అనుమనమ,  ఆ  రోజున  జరగసెందసెంతా
'నిజమ, కల' అని.

1.అమమ్మ పేపమకు సాటి లేద    2.ఖరమ పాలు మసెంచివి   3.బలసెం కనశ్న బదిద మినశ్న    
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నెమల అసెందసెం కథ
రచన: కిరణ  కుమర్ , 9 వ తరగతి, జిలల  పరషత  ఉనశ్నత పాఠశాల, కగర, అనసెంతపురసెం జిలల .

ఒక అడవిల ఒక నెమల,  పావురసెం,  కయల
సశ్నహసెంగా ఉసెండేవి.  కయల కకిలగా నలలగా
ఉసెండేది.  పావురసెం  బసూడిద  రసెంగుల
మటిటకొటట కునశ్నటల  ఉసెండేది.  కన  నెమల
మటకు రసెంగు రసెంగుల పిసెంఛాలతో చల
అసెందసెంగా  ఉసెండేది.  అడవిల ని  పక్షులనశ్న
నెమల  అసెందానిశ్న  పొగుడుతసూ  ఉసెండేవి.

దాసెంతో నెమలకి చల గరశసెం పేరకునశ్నది. 

అయత పావురసెం,  కయల మటకు దాని
అసెందానికి ఏమసెంత పాద్రాధనర్యాతనిచేచ్చివి కద.

దానిశ్న  పపతర్యాకసెంగా  చసూసవి  కవు.  "న
గొపప్పతననిశ్న  ఇవి  గురతసెంచటలద"  అని
నెమలకి అవసెంట కపసెం. 

ఒక రోజున అడవికి ఓ వేటగాడు వచచ్చిడు.

వడి చేతిల వలలు,  విలలసెంబలు ఉనశ్నయ.

దొరకిన  జసెంతువును,పక్షినలల  వడు
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ఎతుత కుపోతాడు!  వడు  అడవిలకి
రవటానిశ్న  దసూరసెం  నుసెండే  గమనిసెంచిసెంది
పావురసెం. దానికి గొసెంతు ఏమసెంత లేద కదా,

అసెందకని  అది  పరగున  వచిచ్చి  ఆ
సమచరసెం   కయలకు  అసెందిసెంచిసెంది.

వెసెంటనే  కయల  తన  గటిట  గొసెంతుతో
"వేటగాడు వచచ్చిడు పారపోసెండి!  వేటగాడు
వచచ్చిడు  దొరకకసెండి!"  అని  పాడుతసూ
అడవసెంతా తిరగటసెం మొదలటిటసెంది.

కయల పాట విని అడవిలని జసెంతువులనశ్న
తమకు  తోచిన  దికుక్కకు  పరగెతాత య.

పక్షులనశ్న  తమకు  తోచిన  తావులల
కదలకుసెండా  మెదలకుసెండా  కూరచ్చినశ్నయ.

వేటగాడు  అడవిలకి  అడుగు  పెటటసరకి
అకక్కడసెంతా  నిశర్శిబద్దసెం!  అకక్కడ  వడికి  ఒకక్క
జసెంతువు గాని, పక్షిగాని ఎదరవశలేద!

నెమలకి  కూడా  కకిల  పాట  వినబడిసెంది.

కన అది పోయ దాకక్కకుసెండా అకక్కడకక్కడే,

నేలకు దగగ్గిరగా తిరగటసెం మొదలు పెటిటసెంది.

పావురసెం  దాని  దగగ్గిరకి  వెళళ్ళు   "నేసతమ!

అడవిలకి వేటగాడు వచచ్చిడు.  దొరకవసెంట

పటట కుపోతాడు.  గబగబా ఎకక్కడికనన వెళళ్ళు
దాకక్క!" అనశ్నది.  

నెమల  పావురసెంతో  వదిసెంచటసెం  మొదలు
పెటిటసెంది.  "నేను ఎసెంత అసెందసెంగా ఉసెంటానో
మీకవశరకీ  అరస్థిసెం  కద.  న  అసెందానిశ్న
ఆసాశదిసెంచే  అదకషటసెం  ఆ  వేటగాడికే  ఉసెంట
అలగే కనివుశ మర" అసెంటసెంది ఎసెంతకీ.  

అసెంతలకే కయల కూడా వచిచ్చిసెంది అకక్కడికి.

"ఇదిగో,  న  అసెందసెం  మఖర్యాసెం  కదికక్కడ.

వేటగాడు  పటట కళల  న  ఈకలనశ్న 
పీకుక్కసెంటాడు.  నినుశ్న వసెండుకొని తినేసాత డు"

అని బదిరసెంచ బోయసెంది.

అయన  నెమల  బదరలేద.  "అటాల  ఏమీ
లేద. మీకు అసెందానిశ్న మెచుచ్చికవటసెం రద.

ఇసెంత కలనికి ననుశ్న పేపమిసెంచగలగే ఒకే ఒకక్క
వర్యాకిత  వసత సెంట  మీకు  భయసెం  వేసతసెంది.

లభసెం  కొదీద్ద  ననుశ్న  మోససెం  చేయడానికి
పపయతశ్నసెం  చేసత నశ్నర  మీర!"  అని
అరచిసెంది.

దాని అరపులు విని వేటగాడు అటవెనపుగా
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రనే  వచచ్చిడు.  వడిని  చసూడగానే
పావురమసూ,  కయల  ఎగర  దసూరసెంగా
పారపోయ  పాద్రాణాలు  కపాడుకునశ్నయ.

నెమల  మతపసెం  వయార్యారసెంగా  పుర  విపిప్ప,
వేటగాడి  మసెంద  ససెంతోషసెంగా  నటర్యాసెం
చేయబోయసెంది.

మొరటన న  ఆ వేటగాడు అదను చసూసకొని
గబకుక్కన  మసెందకి  దసూకి,  నెమలని
మొతతసెంగానే  మడిచి  ససెంచిల
పెటటసకునశ్నడు!  దసూరసెం నుసెండి చసూసత నశ్న
పావురసెం,  కయల  రెసెండూ  "ఘోరసెం!

ఘోరసెం!" అని కేకలు పెటాట య. 

వేటగాడు  వటివెనపు  ఓసార  చసూసి,  తన
చేతిలని బాణసెంతో వటిని ఒకసార బదిరసెంచి
మసెందకు సాగాడు. 

ఆ  క్షణసెంలనే  పావురనికి  ఒక  ఆలచన
వచిచ్చిసెంది. అది కకిల కేసి చసూసి కనుసనగ చేసి,

వేటగాడి తలని తనుశ్నతునశ్నటల  ఎగర దగగ్గిరల
ఉనశ్న  ఒక  పొద మీద వలసెంది.  అది ఎసెంత
దగగ్గిరల  ఉనశ్నదసెంట,  వేటగాడికి  దానిమీద
ఆశ  పుటిటసెంది.  వడు  ఆ  పొద  దగగ్గిరకళళ్ళు,

పావురనిశ్న  అసెందకబోయాడు  గాన,  వడి
చేతికి  అసెందకుసెండా  పావురసెం  వెనుకకు
అడుగులు  వేససూత  పోయసెంది.  చివరకి
వేటగాడు తన చేతిలని ససెంచీని కిపసెంద పెటిట,
పొదమీదికి వసెంగాడు. 

"సమయసెం ఇదే" అని గురతసెంచిన కకిల
గబకుక్కన  ససెంచిమీద  వల,  దాని  మసూతి
విపిప్ప,  అపప్పటికే  సప్పకహ  తపప్ప  బోతునశ్న
నెమలని ససెంచిలసెంచి బయటికి నెటిటసెంది. ఏసెం
జరగసెందో  వేటగాడికి  అరస్థిమయేర్యాలగా
పక్షులు  మసూడూ  మసూడు  దికుక్కలకు
ఎగరపోయాయ!  శకితనసెంతా  కూడగటట కొని
చెటల కొమమ్మల మీదగా దసెంకుతునశ్న  నెమల
వెసెంట  పడాడ డు  వేటగాడు!  అయన  దానిశ్న
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అసెందకలేక,  చివరకి  నిరశగా ఇసెంటి  దార
పటాట డు!

ఆ  తరశత  ఎపుప్పడో  చెరవు  వొడుడ న
కలసినపుప్పడు   "వేటగాడు  మరీ  ఇసెంత
మొరటగా  ఉసెంటాడనుకలేద.  న
అసెందానిశ్న  చసూసి  కనససెం  మసెంచిగా
మెచుచ్చికుసెంటాడనుకునశ్నను!"  అనశ్నది
నెమల, పావురసెం-కయల లతో.

"ఇసెంక  నయసెం!  వడు  నినుశ్న  ఎతుత కళళ్ళు
వసెండేసి  ఉసెంట  అపుప్పడు  తెలసది  నకు!"

అసెంది పావురసెం.

"ఏమోనబాబ! నకు తెలద! మీర మటకు
ననుశ్న  కపాడార.  థసెంకల్సి"  అని  నెమల
చకక్క  పోతుసెంట  పావురసెం  కయల
బతతరపోయ  ఒకదాని  మొహసెం  ఒకటి
చసూసకునశ్నయ!

గసూఢచర చీమ!

శివ: చిటసూట! ఎసెందకు ఆ చీమను అగగ్గిపెటటల పెడుతునశ్నవు?

చిటసూట: : చకలటల  దాచుకవడసెం ఇది చసూససిసెంది. మిగలన వటికి చెపప్పకుసెండా ఉసెంటసెందని!

గొరెపలు!

పిలల కడి: అమమ్మ, మనుషలు పుటటగానే పేరల  పెటట కుసెంటార కదా, మర మనకసెందకు, 

పుటటగానే పేరల సెండవు?

తలల కడి: మనకూక్కడా ఉసెంటాయే- కకపోత మనుషలకు పుటాట గానే ఉసెంటాయ, మనకు 
చచిచ్చిపోయాక ఉసెంటాయ,

పిలల: అదలగ?

తలల కడి: చికన్ టికక్క, చికన్  చిలల, చికన్  తసెందసూర, చికన్  మలన , చికన్  కడాయ అని మనుషలే 
పేరల  పెడతార మనకు.

జోకల్సి
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నకక్క పాట
రచన: వివేక, 6 వ తరగతి, వికస విదార్యావనసెం, పోరసెంకి

అనగనగా ఒక అడవిల ఒక నకక్క ఉసెండేది.

ఒక  రోజున  దానికి  బాగా  ఆకల  వేసిసెంది.

ఆహారసెంకససెం వెతుకుతసూ వెళళ్ళుసెంది.  కొసెంచెసెం
దసూరనేశ్న  దానికి  ఒక  కుసెందేలు  పిలల
కనిపిసెంచిసెంది.  దానిశ్న చసూడగానే నకక్క నోటల
నళళ్ళు ఊరయ.

"ఎలగెనన  సరే  దానిని  పటట కొని  చసెంపి
తినల"  అని  నిరషయసెంచుకుసెంది  అది.

కుసెందేలును  పటట  కుసెందామని  మెలలగా

నకుక్కకుసెంటసూ  దాని  దగగ్గిరకు  వెళళ్ళుసెంది.

అయత  తెలవెనన  కుసెందేలు  నకక్కను
చసూదగానే పరగు అసెందకునశ్నది. 

నకక్క కూడా ఊరకకుసెండా కుసెందేలు వెసెంట
పడిసెంది. 

సరగాగ్గి  ఆ  సమయసెంలనే  కుసెందేలుకు
ఏనుగుల  గుసెంపు  ఒకటి  అడడసెం  వచిచ్చిసెంది-

వటిని  తపిప్పసెంచుకొని  ఎటపోవల  తెలక
గసెందరగోళ పడి,  అది కసాత  నకక్కకు దొరకి
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పోయసెంది.  నకక్క  వగరససూత,  చసెంగ
కరచ్చికుసెంటసూ  దానిశ్న  ఎతిత  పటట కొని,  "న
చివర  కరక  ఏమిట  కరక!"  అని
కుసెందేలును అడిగసెంది  వెటకరసెంగా. 

కుసెందేలు ఒకక్క క్షణసెం ఆలచిసెంచి, "మరేమీ
లేద.  చనిపోయే మసెంద ఓ పావు గసెంట
సపెనన న పాట వినలని ఉసెంది" అనశ్నది.

నకక్క  కొసెంచెసెం  ఉబబపోయసెంది;  కొసెంచె సెం
ఆశచ్చిరర్యా పడిసెంది.  "దీనికి న పాట వినలని
ఎసెందకు,  అసెంత  ఉతాల్సిహసెం?"  అనుకుని,

తను ఉతాల్సిహపడడది.

మెలలగా గొసెంతెతిత పాడటసెం మొదలు పెటిటసెంది.

తశరలనే దాని ఊళ గొసెంతు చల దసూరసెం
వరకూ వినిపిసెంచసాగసెంది. 

ఆ  చుటట  పకక్కల  పొలలల  ఉనశ్న  రెనతులు
దాని ఊళ విని  "ఇదకక్కడినుసెండి వచిచ్చిసెందో 
ఇపుప్పడు.  మన కళళ్ళునశ్న  ఇక  మనవి కవు!

దీని పని పటాట లల్సిసెందే" అని కటటలు పటట లొని,

పరగున   వచచ్చిర.  గాతప  కచేరీ  చేసత నశ్న
నకక్కను చసెంపి చకక్క పోయార. 

"అబబ!  బదతికిపోయాను"  అనుకుసెంటసూ 
కుసెందేలు పిలల అడవిలకి పరగు పెటిటసెంది!

ఆహారసెం అదే!

కొడుకు: ఈ భగహారసెం లకక్కలు ఎల చేయాల కసత చెపప్పమమ్మ.
తలల: మీ ననశ్న గారనే అడుగు- నకు రవశల హారసెం తపప్ప ఈ భగహారసెం అసెంట ఏసెంట తెలయద!

అమమ్మయర్యా, చినశ్నవడు కలేద!

కిరణ : చినశ్నపుప్పడు నేనేసెం కవలనుకునశ్ననో అదే అయార్యాను..

రజు: ఏసెం కవలనుకునశ్నవుర, నువుశ?
కిరణ : పెదద్ద వణష కవలనుకునశ్నను, అయార్యాను!
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బాధర్యాత
రచన: పలలవి, 10 వతరగతి, పపభుతశ ఉనశ్నత పాఠశాల, గారలదినెశ్న 

అది మ తమమ్మడి పుటిటనరోజు. ఇసెంటల  మ

అమమ్మ  చల  హడావిడి  చేసతసెంది.  తనకు
కళళ్ళు  ఒకచోట  నిలవడసెం  లేద.

బసెంధువులసెంతా  వచచ్చిర;  కరర్యాకపమలనశ్న
పూరతయార్యాక భోజనలు చేసి వెళళ్ళుపోయార.

వళలసెంతా  వెళళ్ళుక,  భోజనసెం  చేస  చోటను
శుభదసెం  చేసకుని,  మ కుటసెంబ సభుర్యాలసెం
అసెందరసెం  భోజననికి  కూరచ్చినశ్నమ.  నేను
అసెందరకీ  భోజనసెం వడిడసత నశ్నను.
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ఆ  రోజు  వసెంటలనశ్న  మకు  ఇషటమెననవే.

సాధరణసెంగా  మ  ననశ్నకి  వసెంటకలు
ఇషటమెనత  అనశ్నసెం  గబగబా  తినేసాత డు.  కన
ఎసెందకనో,  ఇవళల  ఆయన  చెయర్యా  అసెంత
చురకుగా  కదలటలద.  'భోజనసెం
నచచ్చిలేదేమో'  అనశ్నటల  ఒకసార  మ ననశ్న
మొహసెం వెనపు చసూసాను. 

మ ననశ్న మఖసెంల  ససెంతోషసెం-ద:ఖసెం
రెసెండూ కనిపిసెంచయ ఒకేసార. "ఎసెందకు?!

అయన భోజనసెం చేసటపుప్పడు అడగదద్ద లే"

అని మౌనసెంగా ఊరకునశ్నను.  

భోజనసెం పూరత  అయార్యాక,  మ ననశ్న లేచి.

బయట  అల  కురీచ్చిల  కూరోచ్చిగానే  నేను
మెలలగా వెళళ్ళు ఆయన పకక్కనే కూరచ్చినశ్నను.

"ననశ్న,  ఏమెనసెంది?  ఇవళల  నువుశ 
ససెంతోషసెంగా లేవు ఎసెందకు? భోజనసెం కూడా
సరగా చేయలేద"  అనశ్నను. 

"ఏవో  రకరకల జా జ్ఞాపకలు వచచ్చియ తలల!
ఏమసెంత గొపప్ప ససెంగతులు కదలే" అనశ్నడు
ననశ్న, దాటవేససూత.
"నేను  ఇపుప్పడు  పెదద్దదానశ్నయార్యాను  ననశ్న!
చెపుప్ప, ఏమీ  పరేలద" అనశ్నను నేను.

ననశ్న విచరసెంగానే నవశడు. "నేను న అసెంత
ఉనశ్నపుప్పడు బాగానే చదివేవడిని తలల!  కన
ఎసెందక మర,  ఇసెంగ లష  పరీక్ష రోజునే నకు
జశరసెం వచిచ్చిసెంది:  అసల్సిలు లేవలేని పరసిస్థితి!

దానితో నేను ఇసెంగ లష పరీక్షకు హాజర కలేక,

పదవ తరగతి తపాప్పను.  నలగే నేను కూడా
గవరశ్నమెసెంట బడిల ఫసట  వచేచ్చివడిని.  పరీక్ష
తపప్పటసెంతో  ఇసెంక  చదవు  ఆపేశాను.  ఆ
తరవత  కొనేశ్నళలకు  మీ  అమమ్మతో  పెళళ్ళు
అయర్యాసెంది;  తరశత బసెంగార తలలవి,  నువుశ
పుటాట వు!" అనశ్నడు. 
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నేను ఒక నవుశ నవశను. 

ననశ్న  కొనసాగసెంచడు:  "నువుశ  పుటిటన
మసూడు  ససెంవతల్సిరలకు  వడు  పుటాట డు.

పుటిటన  మసూడు  నెలలకలల  వడిని  మళళ్ళు
ఆసప్పతిదల చేరచ్చిమ.." అని. 

నకు  ఈ  ససెంగతి  తెలద-  "ఎసెందకు
ననశ్న?" అడిగాను. 

"ఊపిరతితుత లల కఫసెం చేరసెందట- ఆసపతిదల
చేరచ్చిలల్సి వచిచ్చిసెంది. బాగా పెదద్ద బలేల వచిచ్చిసెంది.

ఆసపతిద  చరీ జ్జీలకససెం ఏసెం  చేయాల నకు
అరస్థిసెం కలేద. 

అపప్పటికపుప్పడు  మన  ఇలుల  అమమ్మసా.  ఆ

తరవత మనసెం ఈ ఇసెంటలకి బాడుగకు వచిచ్చి
చేరసెం. ఇలుల  ఇరకనపోయ, ఆ వెసెంటనే మగగ్గిసెం
నేయటసెం కూడా  ఆపేశా. ఆ తరవత మెలలగా
నెలకిసెంత  డబబ  పోద్రాగుచేసి,  కొసెంత  డబబ
అపుప్ప  చేసి  ఒక  టాద్రాక టర్  తెచుచ్చికునశ్నను.

అటపెనన  టాద్రాక టర్  దాశర  ఇలుల  నడిపిసెంచ.

ఒకవెనపున  మిమమ్మలశ్న  చదివిససూత,  ఆ  అపుప్ప
తీరేచ్చిసి,  మెలలగా  ఈమధర్యా  కొ క్రొతత  అపుప్పతో
రెసెండో టాద్రాక టర్ తెచచ్చిసెం"

నేను నిశర్శిబద్దసెంగా  తల  ఊపాను.  నకు ఈ
ససెంగతి తెలుస.

ననశ్న  తనల  తనే  అనుకుసెంటనశ్నటల
చెపాప్పడు:  'నువేశ  న  మొదటి  కొడుకువి,

మొదటి  కూతురవి  కూడా  నువేశ  తలల.
నువుశ  ఆరో  తరగతిల  చేరేపుప్పడు  నేను
నినుశ్న ఏసెం అడిగానో గురత సెందా?"

"లేద ననశ్న!" అనశ్నను.

"అపప్పటల  మన  ఊర  బళళ్ళు  ఆరో  తరగతి
కొతతగా  మొదలటాట ర.  'నువుశ  ఇకక్కడ
చేరతావ,  టవునోల  పెన సవేట బడికి  వెళత వ?'
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అని అడిగాను నినుశ్న. 
'ననశ్న!  పెన సవేట బడి  ఎసెందకు,  దసెండగ?!

నేను  మన  ఊరోల  గవరశ్నమెసెంట  బడికే
వెళత ను.  ఇకక్కడ  టీచరల  బాగా  చెబతార
కదా!' అనశ్నవు. 

నకు అపుప్పడు   చల  ససెంతోషసెం  వేసిసెంది
తలల..  ఆ  చినశ్న  వయసల్సిలనే  మన  ఆరస్థిక
సిస్థితిగతులు నకు అరస్థిసెం అయార్యాయ.  'పిసెండి
కొదీద్ద  రటట  చేసకవల'  అని  కూడా  నకు
తెలసిసెంది. 

అసెందకేర  నువేశ  న  మొదటి  కొడుకూ,

మొదటి కూతురసూనసూ. కన వడికి ఆ దకషట
లేద.  వడి  చదవు  మటకు  పెన సవెనట
బడిలనే సాగసెంది చసూడు-" అనశ్నడు. 

నేను  నవశను.  "అపప్పటికీ  ఇపప్పటికీ  మనసెం
కొసెంచె సెం  నిలదొద్రాకుక్కకునశ్నసెంలే  ననశ్న!"
అనశ్నను.

"ఒకవేళ  మన సెం  ఆ  ఇలుల  అమమ్మకపోయన,

వడిని  ఆసపతిదల  చేరచ్చికపోయన మనసెం
కేవలసెం  మగుగ్గిరమ  ఉసెండేవళలసెం  తలల-
నువశ.  నేనసూ,  మీ  అమమ్మ.."  అసెంటసెంట
మ ననశ్న కళళ్ళులను,  న కళళ్ళుల కూడాను
నళళ్ళు తిరగాయ. 

అసెంతలనే  ననశ్న  సరద్ద కొని  "తలల  ,  బాగా 
ఆలసర్యామెనసెంది.  పడుకపోర.  ఉదయానేశ్న
బడికి వెళళ్ళుల" అనశ్నడు. 

నేను పడుకునశ్న రతపసెంతా అవే ఆలచనలు.

ఆ రోజు తరశత జీవితమసెంట 'బాధర్యాత' అని,

ఆషమష కదని అరస్థిమయర్యాసెంది నకు. 

 నోర మసెంచిదనత ఊర మసెంచిదౌతుసెంది.
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ఆరయన్-డాలల్ఫిన్ కథ
మసూల రచన: ఎరడోటస "ఆరయన్  & డాలప్పన్  " సజనర్యాసెం: సటరీనోరీ.కమ  
అనువదసెం: నరయణ, కొతతపలల
చితాద్రాలు: సహ, 8 వ తరగతి, రధ ససూక్కల  ఆఫ  లరశ్నసెంగ , అనసెంతపురసెం.

ఏసకీపసత  పుటటటానికి  ఆరవసెందల
ససెంవతల్సిరల మసెంద గ పస దేశసెంల కరీసెంత 
అనే  నగరసెం  ఒకటి  ఉసెండేది.  పెరయాసెందర్ 
అనే రజు పరపాలసెంచేవడు కరీసెంత ను.  ఆ
రజుకు కళలనశ్న  వకతుత లనశ్న  చల ఇషటసెం
ఉసెండేది.  పెదద్ద  పెదద్ద  భవసెంతులు కటిటన వసత
శిలుప్పలు,  ఎరపమటిటపెన  చితాద్రాలు  గస

కళకరలు,  గాయకులు-  ఇటాల  అనేక
మసెంది కళకరలశ్న ఆయన పోషసెంచేవడు.

అటాల సెంటి ఆ సమయసెంల కరీసెంత కు దగగ్గిరోలనే
ఉనశ్న  మరో  గ పస  దీశపసెంల  ఒక   కొ క్రొతత
ససెంగతపు  కరటసెం  ఎగసిసెంది.  'ఆరయాన్  '
అనే  గాయకుడొకడు,  అదర్భతమెనన  తన
గానసెంతో పిలలల నుసెండి మసలవళల వరకూ

 గ పకు జానపద కథ 
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అసెందరన  మెపిప్పసెంచసాగాడు.  అతనుసెండే
చిరదీశపసెం  లస బోస  నుసెండి  అతని  ఖార్యాతి
సదసూరసెంగా ఉసెండే టరీక్క వరకూ పాద్రాకిసెంది.

అతని ససెంగతానిశ్న గురసెంచి వినశ్న పెరయాసెందర్ 
అతనిశ్న తన సభల పాడేసెందకు రపిప్పసెంచుకొని
విని, పరవశిసెంచి పోయాడు. పెదద్ద జీతసెం ఇచిచ్చి
అతనిశ్న  తన  ఆసాస్థి న  విదాశసెంసడిగా
చేరచ్చికునశ్నడు. 

'లనర్'  అనే  తీగల  వయదార్యానిశ్న  వయససూత
లకనిశ్న  సమోమ్మహసెంపజేసటటల   పాడేవడు
ఆరయన్.  గ పకులకు  సారయ  తాద్రాగుతసూ
నటర్యాసెం  చేయటసెం అసెంట ఇషటసెం.  ఆరయన్
పాడే  పాటలు  దానికి  అనువుగా  ఉసెండేవి.

దాసెంతో  అతనిశ్న  తమ  వదద్దకు  వచిచ్చి
వెళళ్ళుమసెంటసూ  ఎకక్కడకక్కడినుసెండో
ఆహాశనలు  వసత సెండేవి.  ఇటాల  ఆసాస్థి న
విదాశసెంసడననక,  రజుగార  ఖరచ్చితో
దేశదేశాలసూ తిరగ ససెంగత సభలు చేసవళళ్ళు,
ఆరయన్,  అతని  బకసెందమసూనసూ.  అటాల
అతని  పాట  వినేసెందకు  వసెందల  ససెంఖర్యాల 
బసెంగార నణాలను వెచిచ్చిసెంచేవళలట, ఆనటి

ధనికులు!  అటాల  ఆరయన్ కు ఒటిట పేరే కక
లకక్కలేనసెంత ససెంపద కూడా సమకూరసెంది.

అటాల  ఉసెండగా ఒకసార ఇటల చివరోల  ఉనశ్న
'సిసిల'  నుసెండి  అతనికి  ఒక   ఆహాశనసెం
వచిచ్చిసెంది. పెరయాసెందర్ అనుమతి తీసకొని,

అనేక  రోజుల  పడవ  పపయాణసెం  తరవత
ఆరయన్  సిసిల చేరకునశ్నడు.

అకక్కడి పపజలు, రజులు  అతనికి  బదహమ్మరధసెం
పటాట ర.  లకక్కలేనసెంత  బసెంగారనిశ్న,  నగలశ్న
కనుకలుగా  ఇచచ్చిర.  సిసిల  నుసెండి  ఆ
ససెంపదనసెంతా  తీసకొని,  ఒక  పెదద్ద  పడవల
తిరగ కరసెంత కు బయలుదేరడు ఆరయన్.

అయత  ఆ  పడవను  నడిపే  వళల  చల
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దరమ్మరగ్గిలు.  తమ  పడవల  ఉనశ్న
పపయాణకుడు ఎవరో వళలకు బాగా తెలుస.

అతని  దగగ్గిర  చల  డబబలు  ఉనశ్నయని
కూడా  వళలకు  తెలుస.  నడి  సమదదసెంల
వళళ్ళు  తమ  అసలు  ఉదేద్దశానిశ్న  బయట
పెటాట ర.  ససెంతోషసెంగా  వెనకిక్క  వసత నశ్న
ఆరయన్ కు  ఆ  విధసెంగా  కషట లు
ఎదరెననయ.  పడవ  సరసెంగు  కతిత  చసూపి
బదిరససూత,  ఆరయన్ ను  "నువుశ ఆతమ్మహతర్యా
చేసకుసెంటావ,  లేకపోత  కళల  చేతులు
కటటసి  నినుశ్న  సమదదసెంల
పడేయమసెంటావ?!"  అని  అడిగాడు
కరక్కశసెంగా.  రెసెండూ పాద్రాణాసెంతకలే, అయత
ఆతమ్మహతర్యా  చేసకుసెంట  సరసెంగులు  అతని
శరీరనిశ్న  నేలకు  చేరచ్చి  దహనసెం  చేసాత రట;

లేకపోత  అతనే  సశయసెంగా  జలచరలకు
ఆహారసెం అయపోవచచ్చిట!

అయత  అసెంత  కషటసెంల  కూడా  ఆరయన్ 
బదిరపోలేద.  సమదదసెంలకే  తనని
పడేయమనశ్నడు:  అయత  'ఆలగా తనకు
నచిచ్చిన  పాటలు  కొనిశ్న

పాడుకన'యమనశ్నడు.  మమసూలుగా
తాను  పాటలు  పాడేటపుప్పడు  ధరసెంచే
పపతర్యాకమెనన డదస  వేసకొని,  లనర్   వయససూత
గొసెంతెతిత  పాడటసెం  మొదలు  పెటాట డు
ఆరయాన్  .  అసెంత  గొపప్ప  గాయకుడు,

పపతర్యాకసెంగా  'తామ  మతపమ  వినేసెందకు
పాడుతునశ్నడు'  అని  పడవ  నడిపే
నవికులసెందరసూ  ససెంతోషపడి  ఉసెంటార.

ఇతను పాటలు పాడుతునశ్నపుప్పడు బహశ:

బాగా తాద్రాగ ఉసెంటార కూడా.  

అతని  చివరపాటలశ్న  తామ  మతపమ
విసెంటామని  నవికులు  అనుకునశ్నరేమో
గాన,  అసెంతకు మిసెంచిన  అదర్భతసెం ఒకక్కటి
జరగసెంది.  ఆరోజున  ఆరయన  నిజసెంగా
హకదయానిశ్న  కరగసెంచే  పాటలు  పాడాడు.

వటిని  వినేసెందకు సమదదసెంలని  డాలల్ఫినుల
అనశ్న  అకక్కడ  వసెందల  కొదీద్ద  జమ
అయనయట! 

పాట  మగయగానే  ఆరయన్  తనసెంతట
తాను  సమదదసెంలకి  దసూకేశాడు.  'అతని
కళళ్ళు చేతులు కటటయర్యాలేకపోయామ'  అని
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ఆ పని పెటట కునశ్న నవికులు కొసెందర బాధ
పడాడ రగాన,  "ఇసెంత  నడి  సమదదసెంలని
షర్క్క చేపలు వడిని ఈపాటికే చపప్పరసెంచేసి
ఉసెంటయలే;  తాళళ్ళు మనదగగ్గిర ఉసెంట నషటసెం
లేద"  అని  మిగలనవళళ్ళు  వళలను
ఊరడిసెంచర.  ఆపెనన  అసెందరసూ  "పీడ
విరగడనసెంది-బసెంగారసెం   ససెంతమెనసెంది"  అని
ససెంతోషసెంగా పాటలు పాడుకుసెంటసూ వేగసెంగా
తమ దారన తామ పోయార.

అయత  ఎసెంత  నడి  సమదదమెనన,  వళల
ఊహసెంచినటల   ఆరయన్  మనిగ  పోలేద;

షరక్కలకూ  బల  కలేద.  అతని  పాటను
వినశ్నదో ఏమోగాని,  సమదదసెంల ఈది ఈది
అలసి,  మనిగపోతునశ్న ఆరయన్ ను డాలల్ఫిన్ 
ఒకటి  తన  మీదికి  ఎకిక్కసెంచుకొని  క్షేమసెంగా
అవతల ఒడుడ కు చేరచ్చిసెంది!  'కేపీటనేరమ '  అని
పిలచే ఆ తీరసెంల సమదద దేవత గుడి  ఒకటి
ఉసెండేది.  అకక్కడి   తరకుసెంటసూ  కొనశ్నళళ్ళు
గడిపిన  ఆరయనుశ్న  అకక్కడి  పపజలు
"డాలల్ఫిన్ నెకిక్క  వచిచ్చిన  వరడు"  అని
పిలుచుకునశ్నరట! వళళ్ళుకు అసెందరకీ అతను

తన  ససెంగతానిశ్న,  ససెంతోషనిశ్న  పసెంచడట!

అల 'అతని ససెంగతసెం మరసెంత పదనెకిక్కసెంది'

అని చెబతార.

కొసెంత బలసెం వచచ్చిక అకక్కడినుసెండి
బయలుదేరన  ఆరయన్  అనేక  కషట ల
తరశత మెలలగా కరసెంత  చేరకునశ్నడు.

రజు  పెరయాసెందర్   అతనిశ్న  చసూసి
ఆశచ్చిరర్యానశ్న ససెంతోషనశ్న పపకటిససూత  "ఏమెనసెంది
నకు? ఇనశ్నళలయన రకపోత, ఇక మర మ
ఆసాస్థి ననిశ్న  వదిలేసావేమో  అని  బాధ
పడాడ ను!"  అనశ్నడు.  ఆరయన్  ఆయనకు
జరగన  కథనసెంతా  చెపిప్ప,  నవికుల
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మోసానిశ్న,  డాలల్ఫినుల  తనని   కపాడటానిశ్న
వివరసెంచడు.

అయత  పపయాణసెం  వలలనెనత  నేమి,  తను
భరసెంచిన  కషట లవలలనెనత  నేమి  ఆరయన్
గొసెంతు బాగా మరపోయ ఉనశ్నది.  రజుకు
అతను చెపిప్పన ఈ కథ నమమ్మశకర్యాసెం కలేద. 

దాసెంతో పాట అసలు ఇతను  "ఆరయన్ 
కదేమో" అని కూడా అనుమనసెం వచిచ్చిసెంది.

అసెందకని ఆయన మసెందగా ఆరయన్ ను
ఇసెంటల  నుసెంచి  బయటికి  రకుసెండా  కటటడి
చేసి,  వెనదర్యా  సదపాయాలు వగెనర కలప్పసెంచి,

ఆనక  సిసిల  నుసెండి  రవలసిన  పడవకససెం
కబర పసెంపాడు.

ఆ  పడవ  కరసెంత  చేరకగానే  సననికులు
అసెందలని  నవికులను  అసెందరన  రజాజ జ్ఞా
పపకరసెం పెరయాసెందర్ మసెంద పపవేశపెటాట ర.

రజుగార ఆ నవికులతో  "మీ పపయాణాలు
బాగా  జరగుతునశ్నయా?  పపఖార్యాత
గాయకుడు ఆరయన్  ఎల ఉనశ్నడు? తిరగ
ఎపుప్పడు  వసాత డట?"  అని  అడిగాడు.

కసెంగార  పడిన  నవికులు,  బయట
పడకుసెండా  "బాగునశ్నడు  పపభసూ!  సిసిల
అసెంతటా ససెంగతానిశ్న  పపవహసెంపజేసత నశ్నడు.

ఒకసార  అకక్కడసెంతా  పాటలు  పాడాక,

అపుప్పడు తిరగ వసాత డు" అనేసార. 

అసెంతలనే  తెరవెనకనుసెండి  బయటికి  వచిచ్చి
నిలబడాడ డు ఆరయన్.  తను సమదదసెంలకి
దసూకినపుప్పడు వేసకునశ్న  దసత లే  వేసకొని
ఉనశ్నడతను! అతనిశ్న, అతని నవుశని చసూసిన
నవికులసెంతా   "భసూతమమో!"  అనుకొని
వణుకుక్కసెంటసూ సాగలపడాడ ర.  పెరయాసెందర్ 
గటిటగా  అడగగానే  తమ  నేరనిశ్న  పూరతగా
ఒపుప్పకునశ్నర. 

అయన  కథని  పూరతగా  నమమ్మని
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పెరయాసెందర్   తన రజర్యా పపజలేశ్న కకుసెండా
అనేక  మసెంది  యాతిదకులశ్న  కూడా  ఈ
విషయమెన  పపశిశ్నసెంచడట.  వళలల  కొసెందర
చెపిప్పన  పపకరసెం  అతను కేపిటనేరమ  చేరకొని
అకక్కడి  గుడిలకూడా  చసూసాడని,

'సమదదసెంల  డాలల్ఫిన్ పెన   తలుతసూ  వసత నశ్న
ఆరయన్  '  కసెంచు  విగపహానిశ్న  ఆ  గుడిల
చసూసిన  తరశతగాన  అతనికి  డాలల్ఫిన్ ల
మసెంచితనసెంపెన గుర కుదరలేదని, చెబతార. 

ఈ కథను వెతికి తీసిన చరతపకరలు కూడా
చలమసెంది  దీనిశ్న  నమమ్మలేద.  కన  ఈ
మధర్యా  కలసెంల   మనకి  డాలల్ఫినల  గురసెంచి
అనేక  ససెంగతులు  తెలసాయ.  అవి  చేపల
జాతి సమదద జీవులు కద:  భసూమి మీద
తిరగే జసెంతువులలగా అవి కూడా క్షీరదాలు-

అసెంట పిలలలకు పాలు ఇచిచ్చి పెసెంచుతాయ! 

అసెంత కద;  అవి శబాద్ద ల దాశర ఒకదానితో
ఒకటి  మటాల డుకుసెంటాయ!  మనుషలతో
సశ్నహసెం  చేయగలుగుతాయ!  ఆధునిక
కలసెంల  కూడా  సమదదసెంల
చికుక్కకుపోయన  వరని  కొసెందరని  అవి
కపాడాయ!  అటాల  చసూసత ఈ కథ ఏమసెంత
కటట కథ కదనిపిసత సెంది. 

అయన  మర  నునశ్నగా  జారే  డాలల్ఫిన్ 
మీదినుసెండి  జారపోకుసెండా  ఆరయన్  ఎల
వచచ్చిడో?!  మనషలు,  జసెంతువులు
ఒకపుప్పడు  నిజసెంగానే  సశ్నహసెంగా
ఉసెండేవళేలమో?!  -ఇవనశ్న   మీకన  మీర
కనుకక్కవల; ఆ కపమసెంల పాత కటట  కథలల
దాకుక్కనశ్న నిజాలశ్న బయటికి తవల.

బసూనిన భగర్యా రేఖ జడిపోయన పిమమ్మట నెటిట మనవుసెం
డననను వనినెవశర బదయసెంబన బలక్కర, బలశరెచచ్చిటన్
దానది యటలక యనిన తథర్యామ పుషప్పమ వడి వసన
హీనతనొసెంది యునశ్న యడ నెవశర మటట దరయర్యా భసక్కర?!

భవసెం:  పువుశలు వడి, సవసనను కలప్పయ,  చెడిపోయాక, ఇక వటిని ఎవశరసూ మటటసెందకు ఇషటపడర 
కదా? అలగే అదకషటసెం కరవెననపుప్పడు ఎసెంత గొపప్పవడితోనెనన ఎవశరసూ పేపమగా వర్యావహరసెంచర, ఎకక్కడికీ  
ఆహాశనిసెంచర. అసెందరసూ చినశ్న చసూపు చసూసాత ర- అసెందల ఆశచ్చిరర్యామమీ లేద.

భసక్కర!
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బొమమ్మకు కథ రయసెండి
చలలటి మసెంచు కలసెంల తాత,  తసెండిద,  మనవడు వళల కుకక్కని వెసెంటబటట కొని గొపప్ప మసెంచు కొసెండల
మీదికి వెళళ్ళుర.  అకక్కడ వళలకు ఏమి ఎదరెనసెందో, ఏమో?! 

మీకు తెలసత రసి పసెంపసెండి. బాగునశ్న కథలను కొతతపలల- 104 ల పపచురసాత సెం.

మ చిరనమ:

కొతతపలల పపచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీస దగగ్గిర, చెనేశ్నకొతతపలల , అనసెంతపురమ జిలల , ఆసెంధదపపదేశ-515101. 
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ఆలచిసెంచల
రచన: క.వి.కిపషషరవు, కరసూశ్నలు

నలలమల  అడవులల  వరసమదదసెం  చెరవు
చుటట పపకక్కల పెదద్ద  పెదద్ద  ఏనుగుల గుసెంపులు
నివసిసెంచేవి.  దటటమెనన  ఆ  అడవులల  దొరకే
మెతతని  పచిచ్చిగడిడని,  ఎతె త్తైన  చెటల  మీద
చివురసెంచే  లేత  ఆకులశ్న  నమలుతసూ,

ఎలలపుప్పడూ పుషక్కలసెంగా నళళ్ళుసెండే ఆ చెరవు
మీద  ఆధరపడి హాయగా జీవిసెంచేవి. 

అదే చెరవుల మొసళళ్ళు కూడా ఉనశ్నయ.

నళళ్ళు తాద్రాగడానికి  వచేచ్చి జిసెంకలు,  గాడిదలు
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మొదలనన చినశ్న జసెంతువులశ్న పటిట చసెంపి తినేవి
అవి.  సామనర్యాసెంగా ఏనుగుల జోలకి వచేచ్చివి
కవు: పెదద్దగా ఉసెంటాయని కొసెంత, అనశ్న  కలసి
కటట గా  ఉసెంటాయని  మరకొసెంత,  భయసెం
వటికి. 

సాధరణసెంగా ఏనుగులు గుసెంపుగా వచిచ్చి,

చెరవులని నళళ్ళునశ్న  కలసి ఒక గుసెంపుగా తాద్రాగ
వెళలపోయేవి.  అవి  అటాల  గుసెంపుగా
వచిచ్చినపుప్పడు చసూసత మొసళళ్ళుకి భయసెం.

ఒకసార  ఒక  మొసలకి  వేరే  ఆలచన
వచిచ్చిసెంది.  "అనిశ్న  ఏనుగులు  వసత నశ్నయ
కదా,  ఆ  గుసెంపులసెంచి   కనససెం  ఒకక్క
ఏనుగునెనన పడిత ఏమౌను?" అనుకొసెంది. 

వెసెంటనే  అది  ఓ  దషటపనశ్నగసెం  పనిశ్నసెంది.

పాకుక్కసెంటసూ పోయ, ఎకక్కడకక్కడో ఉనశ్న లేత
వెదర పిలకలను,  మసెంచి పచచ్చిగడిడని  నోట
కరచుకొని  వచిచ్చి,  చెరవు  అసెంచునే  ఒక
చెటట  మరగున  దాచి  ఉసెంచిసెంది.  ఆరోజు
తెలలవరతుసెండగానే తను పోయ,  అకక్కడికి
దగగ్గిరోలనే ఇసకల పడుకునశ్నది.  

కొసెంచెసెం  సపటికి  ఏనుగులగుసెంపు  వచిచ్చిసెంది.

అనిశ్న  ఏనుగులసూ  నర  తాద్రాగ
వెళళ్ళుపోసాగాయ.  మొసల  అదకషటసెం  కొదీద్ద
వటిల  ఒక ఏనుగు మటకు ఇసెంకొనిశ్న నళళ్ళు
తాద్రాగుతసూ కొసెంత వెనక పడిసెంది.  

"అమమ్మయర్యా!  ఇక  దొరకినటట,  ఏనుగు!"

అనుకొని  మొసల  తను  మరగున  దాచిన
గడిడని,  వెదర  మొలకలను  నళల  మధర్యాకు
చేరచ్చి అలల డిసెంచటసెం మొదలు పెటిటసెంది. 

అల  కదలడుతునశ్న  గడిడ  ఏనుగు  దకషటని
ఆకరరసెంచిసెంది.  వెసెంటనే దానికి నోర ఊరసెంది
కూడా.  "లేత వెదర చిగురల !"  అని ఆశ
పుటిటసెంది. 

చసూసత  అవతల  తన  మితుప లసెందరసూ
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వెనుదిరగ పోతునశ్నర. 'తను ఈ కసతసెంతా
తినేసి పరగు పెడిత వళలను చేరకవచుచ్చిలే'

అనుకొని నళలలకి దిగ అటగా నలుగడులు
వేసిసెంది ఏనుగు.  అసెంత-  మొసల చటకుక్కన
దాని కలు పటట కునశ్నది! 

ఏనుగు  పెనుగులడిసెంది.  మొసల  తన
పళళ్ళును  ఇసెంక  గటిటగా  దాని  కలులకి
దిసెంపిసెంది. ఇక బాధతో ఘసెంకరలు మొదలు
పెటిటసెంది  ఏనుగు.  నళలల పొరలసెంది,  మిగలన
కళళ్ళుతో  ఎగరేసెందకు  పపయతిశ్నసెంచిసెంది,

ఎలగెనన  మొసలని  నళళ్ళు  బయటికి
ఈడాచ్చిలని   చసూసిసెంది,  రెసెండవ  కలతో
మొసల  తలమీద  మోదేసెందకు

పపయతిశ్నసెంచిసెంది-  ఏసెం చేసిన మొసల పటట
వడటలద. 

ఆ  ఏనుగు  ఘసెంకరలు  వినబడినెన,
మసెందలని  మిగలన  ఏనుగులకు.  తమ
సహచరడికి  పపమదసెం  ససెంభవిసెంచిసెందని
వటికి అరస్థిమెనసెంది. 

అనశ్న గబగబా వెనకిక్క తిరగ వచిచ్చి, మొసలకి
చికిక్కన  ఏనుగును  చసూసినెన,  ఏనుగుల
నయకుడు వటికి తక్షణసెం ఆదేశాలు జారీ
చేశాడు-  ఒక  ఏనుగు  వెళళ్ళు  తసెండసెంతో
అకక్కడికి  దగగ్గిరోలని  మరప  చెటట ను  ఒకదానిశ్న
గటిటగా  పటట కొనశ్నది.  మరక  ఏనుగు  దాని
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కళలను  తసెండసెంతో  చుటిట  పటిటసెంది.  మరక
ఏనుగు దాని కళళ్ళును..  అటాల  ఒక ఏనుగుల
గొలుస తయారయసెంది. 

ధనరర్యాశాలులనన ఏనుగులు కొనిశ్న ఆ కపమసెంల
నళలలకి  కూడా  దిగనెన!  అనశ్న   కలసి
ఏనుగును  మొసలతో  సహా  బయటికి
లగేసెందకు పపయతిశ్నదాద్ద మనుకునెనన.  

తెలవెనన  ఏనుగొకటి  వటిని  ఒకక్క  క్షణసెం
ఆగమనశ్నది.  "నటిల మొసలకి  అమితమెనన
శకిత ఉసెంటసెంది! మీర ఎసెందర కలసి లగన
అది  మనవడిని  అసెంత  సలభసెంగా  విడచి
పెటటద.  నేను  దానిశ్న  బలహీనపరసాత ను-

ఆగసెండి"  అని అది పరగున వెళళ్ళు,  అలలసెంత

దసూరన  పడి  ఉనశ్న  ఓ  పెదద్ద,  బరవెనన
దసెంగను  తసెండసెంతో  చుటిట  ఎతుత కునశ్నది;

దసెంగతోబాట  వేగసెంగా  వచిచ్చి,  మొసల

తలపెనన దసెంగతో బలసెంగా ఒకక్క పెటట
పెటిటసెంది.  దబబకు  మొసల  కళళ్ళు  బనరల
కమమ్మయ!  దాని పటట  కొసెంచెసెంగా తపిప్పసెంది.

అవకశానిశ్న  అసెంది  పుచుచ్చికునశ్న  ఏనుగుల
గొలుస  తమ  సహచరడిని  గబకుక్కన
బయటికి  లగేసిసెంది!  దబబ  తినశ్న  మొసల,

ఏనుగులశ్న  తిటట కుసెంటసూ,  బడుసెంగున
మనిగ తన దారన తాను పోయసెంది.

అటపెనన  ఏనుగులనశ్న  ససెంతోషసెంగా
పోతునశ్నపుప్పడు,  మసల  ఏనుగు  ఒకటి
వటికి సదద్ద లు చెపిప్పసెంది: "చెరవు మధర్యాల
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వెదర మొకక్కలు, పచచ్చిని గడిడ కనిపిసెంచటసెం
అసహజసెం  కదా?!  అటాల  సహజసెంగా  లేనివి
ఏమెనన  కనిపిసత  గబకుక్కన  మసెందకు
పోకూడద.  ఒక  క్షణసెం  ఆగ  ఆలచిసెంచల
తపప్పకుసెండా.  మనలశ్న  మోససెం  చేయడానికి
మొసల,  మనిష  లసెంటి  జసెంతువులు
రకరకల  ఉచుచ్చిలు  పనుశ్నతుసెంటాయ.

కకతిదమసెంగా  కనబడిన  ఆహార  పదారస్థి లపటల
జాగరసూకతతో  ఉసెండాల.  అతార్యాశతో  వటి
జోలకి  పోత  ఇటాల  అవుతుసెంది.  అసెందరకీ
అరస్థిసెం అయసెందనుకొసెంటాను.  'అతార్యాశే అనిశ్న
అనరస్థి లకూ మసూలసెం'" అని. 

ఏనుగులనశ్న  తలలు  ఊపి,  ఘసెంకరలతో
తమ సమమ్మతిని తెలయజేసాయ.

ఇది కొతతపలల  102 వ పుసతకసెం!

గమనిసెంచర? ఈ పుసతకసెంల చల కథలు పిలలలు వద్రాసి పసెంపినవే.  రెసెండు తెలుగు రషటస లలని పిలలలసూ 
అనేకమసెంది కథలు రసి పసెంపార. మర ఈ కథలకు బొమమ్మలు వేసినవళళ్ళు కూడా చల మసెంది పిలలలే! ఈ బాల 
చితపకరలసెందరసూ అనసెంతపుర సెం రధ ససూక్కలుల  ఏడు, ఎనిమిది, తమిమ్మదో తరగతులు చదవుతునశ్నర.  

అనుకుసెంట వళలసెందర లగానే మీరసూ బొమమ్మలు వేయచుచ్చి; మీరసూ కథలు రయచుచ్చి!

పిలలలను కలవటసెం, వళలతో తెలుగుల కథలు  రయసెంచటసెం, బొమమ్మలు వేయసెంచటసెం, వళళ్ళు  పసెంపిన కథలశ్న,  
బొమమ్మలశ్న  సరదిదిద్ద  మిగతా పిలలలసెందరకీ  నచేచ్చిటల   పుసతకలుగా తయార చేయటసెం, దానికససెం ఓపెన్  సరల్సి  
ఉపకరణాలను వడటసెం, కథలశ్న అసెందరసూ ఉచితసెంగా చదవుకునేటల   ఇసెంటరెశ్నట ల  పెటటటసెంతోపాట,  కొనిశ్న   
పపతులు  అచుచ్చి వేసి, ఇషట పడిన వళలకు అసెందిసెంటసెం  మకు   ఇషటసెం. ఇపప్పటి వరకూ వచిచ్చిన 102 పుసతకలల  
యాభన పుసతకల పపతులు మతపసెం మ దగగ్గిర లభసత నశ్నయ పపసత తసెం. మిగలన వటిని ఇసెంటరెశ్నటల  
చదవుకవలసిసెందే.

ఈ  పనులనశ్న  ఎసెందకు? ఎసెందకసెంట, ఇవి అసెందరకీ  మలు చేసాత య కబటిట. ఇటాల  అసెందర మలసూ కర చేస 
పనులల  మీ శకిత కొదీద్ద మీరసూ పాలు పసెంచుకసెండి. బాగా చదవసెండి. బాగా గయసెండి. బాగా రయసెండి. నవశసెండి. 

నవిశసెంచసెండి.  ఆలచిసెంచసెండి.  చకక్కగా పాడసెండి.  మసెంచి పౌరలుగా ఎదగసెండి.  

 పిలలల కథల పపపసెంచనికి సాశగతసెం!
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ఎవర గొపప్ప వరది!
రచన:శ చపాప్ప వరభదదపప్ప, విశాద్రాసెంత ఉపాధర్యాయులు, అనసెంతపురసెం.

పటటణానికి  దసూరసెంగా  పారక్కల  రకరకల
పూల  మొకక్కలశ్న  పెసెంచుతునశ్నర.

రసెంగురసెంగుల  పూలు  పూసి  అవి  అసెందరన
ఎసెంతో ఆకరరసత నశ్నయ. పపతిరోజ ఉదయసెం,

సాయసెంతపసెం  బాల-బాలకలు,  సతస-పురషలు
అసెందరసూ  ఆ  పూలతోటకు  వచిచ్చి,  పువుశల
శోభను చసూసి మరసవర. 

కొసెందర  అమమ్మయలు  గులబ  పూల
అసెందాలశ్న  చసూసి,  వటి  పరమళనిశ్న

మెచుచ్చికుని,  "అబబ!  ఈ పూలను మిసెంచిన
అసెందమెనన  పూలు  ఎకక్కడా  లేవు!"

అనేవళళ్ళు.  ఇసెంకొసెందర  అమమ్మయలు
జాజిపూలను  గుసెండుమలలలను
ఇషటపడేవళళ్ళు,  "ఆహా!  ఈ  పూల  అసెంద-

చసెందాలు,  వటి సరభసెం చసూసత సెంట ఇకక్కడే
ఉసెండిపోవలనిపిసత సెంది!" అనేవళళ్ళు. 
ఇటాల  పపతిరోజ  కొసెందర  పారజాతాలను,

కొసెందర  మదద్దబసెంతులను,  మరకొసెందర

 తాతయర్యా చెపిప్పన కథ
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కనకసెంబరలను,  ఇసెంకొసెందర  చేమసెంతు-

లను- ఇటాల  ఎవర మనసకు నచిచ్చిన పూలను
వళళ్ళు మెచుచ్చికునేవళళ్ళు.  ఏ రోజున ఏజాతి
పూలు  మెపుప్పకు  గుర  అవుతాయో,  ఆ
రోజున  ఆ  జాతి  పూల  మొకక్కలు  చల 
ఆనసెందపడి, గరశసెంగా  ఊగసలడేవి. 

ఒకనడు ఒక అమమ్మయ చేమసెంతులను
మెచుచ్చికుని,  "ఇకక్కడునశ్న  ఈ  పూల
జాతులనశ్న  ఈ  చేమసెంతుల  మసెంద
దిగదడుపే!  పూల జాతులనిశ్నసెంటికీ ఇవే తల
మనికలు" అసెంది. 

ఆ మట వినగానే చేమసెంతులు మసిమసి
నవుశలు  నవుశతసూ  గరశసెంతో  ఠీవిగా

నిలచయ. 

అది  చసూసి  మిగలన  పూల  జాతులనశ్న
"ఓ యబోబ!  ఈ  అమమ్మలకక్కలకి  చసూసకి
కనుశ్నలునశ్నయా!  సవసన  తెలసకి
మకుక్కలునశ్నయా!"  అసెంటసూ  చిటపట-

లడుతసూ  వేళళ్ళు  విరచి,  మఖసెం
తిపుప్పకునశ్నయ. 

వటి  మటలు  విని  అనిశ్నసెంటికీ  దసూరసెంగా,

ఎతుత గా  ఉనశ్న  మొగలపొద  "ఈ  పిలల
అమమ్మయలకేసెం తెలుస, న బసెంగార రేకుల
పరమళగసెంధలు?! ఎసెందరెసెందరో గొపప్పవళళ్ళు
న  రేకులశ్న  జడలకు  అసెందసెంగా
అమరచ్చికుని,  వటిపెనన  మలలలు  కూరచ్చి,
అలసెంటి  పూలజడ  అసెంతాన  బసెంగార
బళళ్ళులు,  ఊగసలడే  జడ  కుపెప్పలు
అమరచ్చికుసెంట,  వరెవశ!  ఆ  సయగాలకు
అసెందరసూ  నోళళ్ళు  వెళళ్ళుబటట కవలల్సిసెందే
గదా!"  అని,  ఇసెంక ఓపలేక  "ఓయమోమ్మ!  ఏ
పూలమమ్మలకనన  విష  నగులు  చుటట కుసెం-

టాయా!  అసలు నకునశ్నసెంత  పరమళసెం  ఏ
పూలకనన  ఉసెందా?"  అని  అకక్కసతో
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ఊగసెంది.

మొగల మటలు విని పూలమమ్మలనశ్న కిలకిల
నవశయ.  ఇసెంత  జరగుతునశ్న  తనకేమీ
పటటనటల  ఉసెండిపోయసెంది  నగజమడు.

పొదలగా  విసతరసెంచి,  తన  దళసర  ఆకుల
నిసెండా చినశ్న  చినశ్న  ససూదలల సెంటి మళళ్ళుతో,

ఆకుల  తలలశ్న  అసెంటకొని పూచిన  పసపు
పచచ్చి  పూలతో,  తినమని ఆహాశనిసెంచే  ఎరెపరప
కయలతో  గసెంభరసెంగా  కదలక  మెదలక
సిస్థిరసెంగా ఉసెంది-  ఎవశరతోటీ ఏమీ ససెంబసెంధసెం
లేనటల .

***

కల  చకపసెం  తిరగసెంది.  ఋతువులు
మరయ.  ఎసెండాకలసెం  వచిచ్చిసెంది.  నళళ్ళు
తకుక్కవెననయ;  పూలమడులకు  నళళ్ళు
పెటటడసెం తగగ్గిసెంచడు తోటమల.  మొకక్కలకు
వేటికీ నళళ్ళు చలడసెం లేద. మధర్యాహాశ్ననికలల
అనశ్న  అలసి,  సలసి,  గుడుల  తలేసి,

బకుక్కబకుక్క  మసెంటసూ  గుటకలు
మిదసెంగసాగాయ. 

ఆ సమయసెంల బొటనవేలసెంత పరమణసెంల 

ఉనశ్న  హనబర్డ  ఒకటి  వేగసెంగా  వచిచ్చిసెంది  ఆ
తోటలకి.  దాని  వెసెంట  కూతుర  కూడా
ఉసెంది!  తమ  పొడవటి  మకుక్కలను
పువుశలలకి  చపిప్పసెంచి,  మకరసెందసెం  కససెం
వెతుకుక్కసెంటసూ పోతునశ్నయ,  అవి రెసెండూ.

ఎనిశ్న  పూలు  వెతికిన  వటికి  ఒక  చుకక్క
మకరసెందసెం కూడా దొరకలేద. చినశ్న హనబర్డ
అలసిపోయసెంది.  అమమ్మతో  అనశ్నది-"అమమ్మ!
చల  దాహసెంగా  ఉసెంది.  నలుక  తడార
పోతోసెంది. నేను ఇసెంక ఎగరలేను" అని.

తలల పక్షి బడడను నగజమడు పొద దగగ్గిరకి
తీసకొచిచ్చి  "ఇపుప్పడిసెంక  నకేసెం  కద-

వచేచ్చిసాసెంగా, నగజమడు దగగ్గిరకి!" అనశ్నది.
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అసెంటసూనే  చటకుక్కన  అది  నగజమడు
దళసర  దళనిశ్న  మకుక్కతో  పొడిచిసెంది.

మరక్షణసెం ఆ రసెంధదసెంలసెంచి  జటజటమని
చికక్కటి  దదవసెం  ఉబకివచిచ్చిసెంది.   తలల-బడడ
రెసెండూ  ఆ  జీవ  జలనిశ్న  తనివి  తీర
తాద్రాగాయ.  చినశ్న  పిటట  ససెంతోషసెం  పటటలేక
ఆకశానికి ఎగర కేరసెంతలు కొటిటసెంది.  మళళ్ళు
మళళ్ళు నగజమడు చుటసూట తిరగసెంది.

పూలమొకక్కలనశ్న  ఆ  దకశార్యానిశ్న  కనశ్నరప్ప-
కుసెండా చసూసాయ. పారజాతసెం లలలతో అసెంది 
"చెలల!  ఆ  నగజమడుని చసూశావ!  నిసెండా
మళళ్ళు  వేసకొని  అది  ఎసెంత  వికరసెంగా
ఉనశ్న,  చవు బతుకుల మధర్యా ఉనశ్న ఆ చినిశ్న
పక్షి దాహసెం తీరచ్చి పాద్రాణసెం పోసిసెంది. మనమసూ
ఉనశ్నమ  ఎసెందకు?!"  అసెంటసూ
వపోయసెంది. 

ససెంపసెంగ  తల  ఊపుతసూ  "నిజమ.

ఇసెంతవరకూ  మనసెం  మన  అసెందచసెందాలు,

పరమళలు  అసెంటసూ  మనకు  మనమ
విరపవగాసెం.  నిజానికి  మన  పరమళల  వలల
ఎవరకీ  ఏమీ  ఒరగేదీ  లేద.  నిజమెనన

అసెందమసెంట  దీనిదే.  నగజమడు  జనమ్మ
సారస్థికసెం" అనశ్నది. 

"అటాల  ఏమీ కద- ఎవర పపతర్యాకతలు వరవే.

నిజసెంగా  కూడా  దేని  అవసరసెం  దానికి
ఉసెంటసెంది.  గొపప్పదనన  ఈ  సకషటల  విభనశ్న
పపతర్యాకతలు  ఉసెంటాయ.  అనశ్న  గొపప్పవే!"

అనశ్నయ గులబీలు, చేమసెంతులు. 

నగజమడు  మతపసెం  వళళ్ళువశర  మటలసూ
వినటలద-  తనమీద  వలన  నలలని  గసెండు
తుమెమ్మదనే చసూససూత ఉనశ్నదది.  అటసూ ఇటసూ
ఝుమమ్మని  తిరగన  తుమెమ్మద  మెలలగా   తన
పువుశ  మీద  వల,  మకరసెందానిశ్న
ఆసాశదిసత సెంట నిశచ్చిలసెంగా గమనిససూత, తనల
తనే  ససెంతోషపడుతునశ్నది.  మిగలన
మొకక్కలనశ్న  కూడా దీనిశ్న  చసూససూత  చసూససూత
మెలలగా నిశర్శిబద్దమెనపోయాయ. 

పొగడతలకు ఉబబపోక,  తెగడతలకు బాధపడక,

తమ పనేదో తామ నిశచ్చిలమెనన మనసల్సితో
చేసకుపోయే  వరల  ఆనసెందసెం,  ఆతమ్మ
ససెందరర్యాసెం  ఉసెంటాయ.  బాహర్యా  ససెందరర్యాసెం
కసెంట అసెంతర ససెందరర్యాసెం గొపప్పది.
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కొతత  ఊపిర 
రచన: శ బలగాసెం భమశశరరవు, ఫోను నెసెం. 9989537835

అరద రతిర వరకు
చదివి చదివ చదివి
వేకువన లేచడు
మరల చదవగ వేణు

పొతతమలు మసూససి
చదివినది తలచడు
గురేతది రకను 
తెగ కకసెంగ పోయాడు

మనవ డేడుప్పను విని
తాతయర్యా వచచ్చిర
కరణసెం తెలుసకొని
కడు జాల పడాడ ర

వెసెంటనే  మనవడిని
మడ నెకిక్కసెంచర
పరసరల నొక పర
చసూడమని కరర

కొసెండలు గుటటలు
వేణు నలరసెంచయ
పచచ్చిన తోటలు
కను విసెంద చేశాయ

లేలేత ససూరీడు
మెల మెలల గొచచ్చిడు
రసెంగులల మబబలత
ససెంతోష పరచడు

 గేయకథ
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నిసెంగల పక్షులు
కలకలమ చేశాయ
చెటల మీదను వల
మదమ చేకూరచ్చియ

వేణు వటిని చసూచి
మెనమరచి పోయాడు
తానేడుచ్చి విషయమను
పూరతగా మరచడు

అది మసెంచి సమయమని
తాతయర్యా తలచర
మనవడిని ఈ తీర
బజజ్జీగసెంచర:

"పపకకతిని చసూడగా
పరవశిసెంచెదమ

అలసటను మెనమరచి
ఉతతజ మొసెందదమ

"ఆట పాటలు, కళలు
ఒతితడిని పోగొటట
చదవుతో పాటగా
ఇవి యనిశ్న పాటిసెంచు

"కొనసాగ గలదపుడు
న చదవు దరజ్జీ గ
బేజార పడదపుడు
న మెదడు పిచిచ్చిగ"

తాత చసూపిన బాట
మనవడు పయనిసెంచె
కొతత ఊపిర తోడ
చదవుల రణసెంచె
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పదాలశ్న వెతికి పటట కసెండి!
సబాబరవు, గాసెంధీ, బనిగసెండలపాడు, తనెటీగలు, అతతసమమ్మ, అలుల డుదానసెం, చినశ్నసాయసెం, భయపడకు, 

తలలకడి, రజకుమరడు, మసలయన, ఊహాపపపసెంచసెం, మళళ్ళుపొదలు, మసెంచితనసెం, కుడిభుజసెం, 

ససెంజీవయర్యా, ఉజదమమ్మ, సశగతసెం, తిరపతి, కసెంకణాలపలల,  :- ఈ పదాలనశ్న కిపసెంది పటిటకల దాగునశ్నయ-

నిలువుగా, అడడసెంగా, వలుగా, కిపసెంది నుసెండి పెనకి -ఎటపడిత అట! వటిని వెతికి వటి చుటసూట 
గుసెండాద్రాలు గయసెండి!

  కు ధీ డి న య ల స మ లల ర ని త
డి మమ్మ క బ కు ఊ నశ్న ళళ్ళు ప జ సా లు
భు తసెం లల డ ససెం హా నసెం పొ ల కు గ ప
జసెం కు త చి తి పప దా ద ణా మ భ ధీ
లల మమ్మ స తత అ పసెం డు లు క ర డి గాసెం

 ళళ్ళు యర్యా జీ మసెం సా చసెం లుల ప కసెం డు యర్యా టీ

తి ప ర తి బ డ అ నసెం పా చి    వ మమ్మ

త నె టీ గ లు గ త డల చి ణా జీ స

జ లల భ త ససెం చి గసెం యసెం జద ప ససెం వు

ఉ జద మమ్మ నసెం మసెం ని పసెం తసెం సా ధీ గ ర
యర్యా ధీ చి డ బ క హ గ సా నశ్న అ బాబ
భ య ప డ కు తి లు సశ క ప చి స
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పదరసెంగసెం-102
నిరశహణ: డా. సిర, మిరర్యాలగసూడ, నలొగ్గిసెండ జిలల , తెలసెంగాణ రషటససెం

1 2 3

4

5

6 7 8

9 10

11 12

1. వేదాలకు ఏకవచనసెం(2)

2. పక్షిని ఇల కూడా అసెంటార(3)

4. గురపసెం మరో పేర(2)

6. శిలప్ప చేతిల పడడ శిల, ఇల అవుతుసెంది(2)

7. అటఇటన న 'పపజ' (2)

9. వరణాసికి మరో పేర- గుడి దీర రసెం పోయసెంది 
(2)

11. దీని దాశర మెదడుకు ససెంకేతాలు చేరతెన (2)

12.'పసెంది' కి మరో పేర(3)

అడడసెం-నిలువు ఆధరల సహాయసెంతో ఈ గడులను 
నిసెంపగలరేమో చసూడసెండి.   నిసెంపిన పదరసెంగానిశ్న, 
కేవలసెం పోసట కరడ పెన  రసి, మకు అసెందేటల  
పసెంపసెండి.  మీ బడి పేర, తరగతి, మీవళల  ఫోను 
నసెంబర  తపప్పక రయసెండి. 

సరెనన సమధనసెం రసి ఎసెంపికనన మగుగ్గిర పిలలలకు 
 కొతతపలల - 104 ని  బహమతిగా పసెంపిసాత సెం!

1.  ఉపుప్పకరప్పరసెంబ పదర్యా రచయత (3)

2.  ఖగోళ పపపసెంచనిశ్న ఇల పిలుసాత ర (2)

3.  గుడిల,వుసెంటసెంది..ఎవర కొటిటన 
పలుకుతుసెంది. ఏమిటది? (2)

4. అలప్పసెం అసెంట కొసెంచసెం. మర దానికి వర్యాతిరేక 
పదమమిట తెలుసా? (3)

5. దేవుడికి భకితతో చేసది (2)

6. ఒక ఋతువు(3)

8. పారే నళేళ్ళు, మరోలగా (3)

9. అడవికి మరో పేర(2)

10 .'దార' మరోల(2)

 నిలువు

 అడడసెం



పిలల్లోలకోససం పొడుపు కథల
ససంకలనసం: డ.పతిసపాక మోహన్

(పపతులకు: గసంగా పబల్లోకేషన్న్సు, 5-4-47, పతిసపాక వీధ, సిరన్సులల్లో-505301 ఫోన్:  9966229548)

కవి, బాల సాహితీ వేతస, రచయిత, విమరరకుడు, చకస్కూన వకస, వాజ్యేఖజ్యేన దక్షుడు, నషనల బుక టట్రసుస్టు  
తెలగ ససంపాదకుడు, సహహృదయడు పపతిసపాకమోహన్ కూరచన ఈ 425 పొడుపు కథల మన 
మెదళల్లోకు మేత పెడతయి, చరకుదనానర్నె పెసంచతయి, 

నవిర్వసాస యి, ఆలోచిసంపజసాస యి, మరనర్నెటన సొసంతసంగా
తయార చేససందుకు సరస్ఫూరసనసాస యి.

మచచకి కొనర్నె:
అసంగటల్లో కొసంటార, ముసందర పెటుస్టు కొన ఏడుసాస ర. ఏసంటద?

అసంగళసం ఆకు, అడుగనర్నెర కాయ ఏసంటబాబ్బ?
చార గాన చార?

గసండదన గరవయాజ్యే, నీకు కాళళ్ళు చేతుల లేవయాజ్యే?
గసంటలో  జనర్మాసంచి, గడిసలో జీవిసంచి, ససంతలో నలబడి, పసంకిసలో వాలసంద- ఏసంటద?

గడ కాన గడ- రేగడ కాదు!

గటస్టు కాలస సంటే బటస్టులసండేసాస ర- ఎకస్కూడబాబ్బ?
గడప చినర్నెద, ఇలల్లో  పెదల్దీద. మనషుల ఉసండలేర బాబర. ఎకస్కూడ?

కూత వేసి పరగ దీసస, ఎరపు చరసస ఆగిపోత!

కిరీట సం ఉసంద, రజన కాన. తోక ఉసంద, కోతిన కాన. మర ఎవరన, నన?

కూడు తిసంటార, కుసండల పారేసాస ర. ఏసంటద?

గటుస్టు  మీద నలబడడ్డ గసంటయాజ్యే! నీ  గసండు మీద వెసంటుప కల ఏవయాజ్యే?
కొసండమీద గొలసుల. వెయజ్యేగలసంగానీ తీయలేసం. ఏసంటవి?

వీటకి సమాధానాల రయటేల్లోదు. కావాలసంటే మోహన్ గారన అడిగి కనకోస్కూసండి!
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కొతసపలడని మీ మితుప లకు, మీరు చదవిన బడులకు, మీ సమీపసలోని లలబబ్రరలకు బహూకరిసచసడ! 

కథల పుససకలసడీ కథల పుససకల!  పలడల చెపప్పిన కథలనన్నయ! పెదద్దల వాట్రాసిన కథలనన్నయ! 

రసగురసగుల బొమమ్మలనన్నయ! అకకడకకడా జోకులనన్నయ! 

ఆన లలన లో దొరుకుతునన్నయ! ఇపుప్పిడే కొనసడ! అసదరికీ చెపప్పిసడ!!! 

రాబోయే 12 ససచకలకల మసదసస  చసదా:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరియు యసెన్సుమమ్మస్ ఛారర్జీల కలప)

గమనిక:  అచచయిన పుససకల ఎపప్పిటికపుప్పిడు సాధారణ పోసట్ట లో పసపబడతాయి.

మరినిన్న వివరాలకల ససపపతిసచసడ:  కొతసపలడ పపచరణల, 1-127/A, యసఆరద్వా ఆఫీస దగగ్గర, చెనేన్నకొతసపలడ,
అనసతపురస జిలాడ . పన:  515101.  ఫోను: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మయిల : team@kottapalli.in 


